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AE | 

Tiedtboecrken / 
Inhoudende 

Jeel Schriftuerlijcke Liedekens , by, 
verfcheyden Autheuren gemaeckt ; ende nu 

tot ftichtinge van een yegelijck 'famen 
geftelt, 

Defe laet flen Druck vermeerdert met een byvoegdfel , vin 
verfcheyde flichtelijcke Liedekens. 

® ‚ TE - . mn S _— 7 E 

DN EREA Ie ee 
le » Uy 87 — — we ij — we 9 x 
ns, Js Ì 4 zr . n ——— —S Ce 

. ee \ u —1 * « B. 8 ‘ Ee — == 

‚€ Y t, p + À 
11 ved Le er 

AE |, , 4 J 
Ev Ml 

J kV 

A 
4 

is „+ 15 he 
A eN Le nn 

». . — 

— — 

J Pi 
_ rar 

| Hi KL 5 — 

EA >han, 4, 35. 
Siet /itk ſegge u/ beft uwe oogen op ende fiet de Landen over) 
want fp nu alveede wit (ofce RY) zijn totten Ooghſt 

t A LCKMAERs 

‚Voor Jacob Pieterfz. Moerbeeck , Boeck. 
|_ Yerkooper op ’t Dronckenoest, Anno 1664, 
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| VOORLREDEN. 
Tot den Chriftelijcke 

BS AN GE R 
Ofte 

ER BREN 

Lſoo ickfeer (bemindeSan- 
ger, ofte Lefer) in mijne 
an by een vergadere 
hebbe verfcheyden geefte- 
lijcke Liedekens „ die wy 

inder malkanderen, foo d’een als d'an- 
der ín onfe Jonckheydt, gemaeckt, 
gedicht ende gefongen hebben, Soo 
Hit dat ick (daer toe gebeden zijnde) de 
elve hebbe in Druck gebracht , (heb- 
pende daer noch eenige hy gevoeght 
pp hope of het mochte dienen, tot op- 
weckinge van eenen nieuwen yverin 
der Godtfaligheydt ‚ Onder de Jeucht, 
is oock onderandere, ende wy willen 
kenen yegelijcken vermaent hebben 
lat hyfe doch wel gebruycke: niet tot 
delheydt, of om met het gefangh al- 
seen den Menfchen te behagen, maer 
Wat hy het doe van herten als den Hee- 
je» daerden Apoftel Paulus toe ver- 
haent, Coloff, 3. leggende : Alles wat 
thy doet , datdeet van herten als den 
deere ende nietden Menfchen. Ende 
pehin % felve,laet dat woord: Chrifi 

A2 rijckg. 
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VOOR-REDEN. 
rijckelijck in u woones in aller u 

heydt, leert ende vermaent mal
kande- 

ren met Pfalmen ende Lof-fangen en 

met eeeftelijcke Liedekens inder ge- 
4 

sar ee ‚ 

naden ‚ende ep den Heere in uwer 

herten,ende al dat ghy doet met Woor- 

den ofte wercken , dat doet al In den 

name des Heeren Jeſu, ende danckt 

Godt den Vader door hem , ende foo 

wijfe op foodanigh een mantere o
e en 

gebruycken , foo fal ’t een vergeefs En 

ydel werck zijn, ende fullen oock van 

dat volck bevonden worden. daer van 

de Heere Jefus ſeydt. Matth. 15. Seg- 

gende ; dit volck genaeckt my wel 

met haren monde, ende eert my 
MEEKG 

lippen , maer haer herte is verre van | 

my, maer tC vergeefseerenfy my. Ja 

de Heere fal oock veel meer een wal. | 

ge‚dan behagen aen fodanigh een d
oen | 

hebben, als blijckt vande Joodtíche | 

efangen by „Amos 5. daer de Heere £ 

preeckt door den Propheet : doet | 

echts van my wegh dat gr uw
er | 

Liedekens: want u Mu ijck-fpel en 

mach ick niet hooren. Soo wilt dan 

(feer beminde Sanger) hier door ver⸗ 

maent zijn ‚ om dele Liedekens wel te 

ebruycken ; tot Gods eere; tot ſtich⸗ 

tinge uwes naften » ende verbeteringe® 

‚es felfs. 
“De oorfzecke waerom wy UL. 

niel 
| beken 
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VOOR-REDEN. 
kent en maken welcke Perfoonen de- 

felve gemaeckt hebben is tweederley. 

Ten eerften om dat het eenige naer 

pegeerte was dat men haer namen 

iet en fouden melden tot weicke 

haer veroorfacckt heeft-de ſchaem- 

te, voortkomende uyt de inbeeldinge 

van de flechtigheyt haers gedichts: Len 

anderen om tevoor komen dat niemant 

eenige defer Liedekens verwerpe om 

des Autheurs wille 5 gelijck eytass 

fulcke Menfchen bevonden worden, 

de welcke foodanigh een conditie heb- 

ben, als wanneer yémandt yet tot lee- 

ringe voortbrenght, al ift onberifpes 

lijcken, het nochtans in klyanachtinge 

hebbe, om datfe den Autheur niet leer 

toegedaen en zijn. t 
Voorts bidden wy eenen yegelijc- 

ken onſe goede meninge inde liefde tc 
ont fangen, 

Datum defen 25. Auguſti Anuo 1624 
Inde Rijp. 
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&rnftsoe waerfchouringe aenden 

| 5E K 
| Ofte 

OE Gr. Bt at oe 

L 1wat ghy doet ;dat doet van herten als den Heere, 
ke Mende nier den Menfchen, Colloff. 3. 22, niet uyt 

leur of quade gewoonte, maer in oprechtigheydt, 
in genvoudighevdt des herten : infonderheydt, als 

hy lefendz of fegende ‚met Goddelijcke of gee- 

beliicke faecken befteh ſijt, op dat ghy niet bevon= 

len mocht worden ; te zijn van die gene, daer van 
| eſeyt wort, Marth. 15.8. Dit volckgenaecht my 

zet hare monde, en eert my met de lippen, maer haer hers 
PIR verre an zv, ſfmenht (dan) den Heere met aenge- 

aembevd: inu uurst : Collof}. Je 16. Want ⁊ 

Geſaneh is oock een dienſt, waer me men Godt 
kan ceren, 

Vanneermen daer door tracht, Godts glory te 
vermeeren, 

‘njuyft niet op de ftem, noch fraeye toon enlet : 
Aacrop de leeringh die daer in werdt voorgefet, 
joch priacipael als hert en mondt te famen mine 

gen, 
n foo gelijcker handt, des Heeren lof uyt fiagen; 

her daer alleen de tongh, en niet het herte queelt 

(fs ydel voor den Heer , 'tfy watmen finght of 
hi ſpeelt. 

Denckt opt endt. 
— Mo 

Det 
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Pag; 5 

Het eerſte u iedeken/ 
Op de wijfe : 

Aenhoort ghy uyt verkoren geflacht, | 

Ofte: 
iN 

Van ’t Burgers Kindt, ĳ 

1e : Perechts ig deg FWenfcjen * 
doen / 

Dan jonghs tot quaedt ges Genet. 6, 5.1 

negen / Genef. 8, ed 

Hierom ghy jange ſpruytjes groen Ik 

Perlaet des Sondaers wegen) 

WK eeft hu na ’t vleeſch behagen. 

Shy fult et u beklagen) 
Eeuwigh hier naer // in pijne ſwaer 

| 

O Jeught neemt Dit wel Watts — J 
Kent doch hae kort Dat is U tijdt r Cor, 20 

Wat mach de Wereldt baten / 
Als u De doodt aenkomt ſubijt Luteꝛ 28 

Pan fal’tu al ber laten/ gfal 49. zE 
Des vleeſch welluſtigh leven 4 

8 Wat is daer aen bedzeven / | Ï 

O jonge Jeught / / des Werelts vreught 

% Is cen ſoo Klepn geneught. | 
z. Hebt doch u luft bau jonckheydt acht faum zr, 1e 

Alin de Wet des Weeren, * 
Dan jonghs ap weeft Godt onderdaen 1 
En wilt u Ouders eeren / Epheſ. ore 
Anaſten wilt beminnen —J 
Apt reyner hert en ſinnen / HI 

telt u gemoedt// nat Hemels goedt PD 12, 3 | 

O jonge pupie foet, 
jn * 4 

34 

El 

4. FN 
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Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
704 



2 Schtiftuerlijcke EE 
In ’t Hemelrijck Lerftaet toel mijn)" 

| Waer zijn gemaeckt haer ſtraten 

Mpoc, 21.21. Dan peerlen en ban goude fijn/ 
| @ Heugte wilt Dit wel baten/ 

Schiekt ua je nge bioemen/ 

Wac alm daer in meught koemen / 
Mit wel berfint// mijn lieve Lindt / 
Godts vijch voor al bemint, 5 

Wan. za.rz. 5. Die vijche Winderg berftact wel mijn 
f Sullen ais Bterven biimchen/ _— 
sat. 13-43. Iu hlacrhendt alg der Sonnen ſchijn / 

| Wilt Dic a Jeught bedincken / 
le G(02.2.43. De iPeer fat haer dan loonen / 

Peerinek met beeughden kroonen / 
En ſalſe dan / / gelück een Man 
Tieffelijck nenten art, | | 
6. Dochter ken kleyn / upt liefden reyn 

TW oft ick u dit liedt ſc hencken / 
Dit is fertepn/ mijn beed alleyn / 
Dat ghy ’t recht meught bedenchen/ 

1Cim.2. 22. Schout dach des Wereldts weſen / 
En wilt den Heer recht bzeefen/ 
Darg mijn begeer// wan herten ſeer / 
Helpt ons o liebe Zeer, 

4 

Pet tweede Hiedeken/ 
Í 

| | Op de Wij fe ' 

' Antwerpen rijcko Kepferlijcke Steden 

Ì | p A 1. 4. 1e Jonge Jeught 
J 0 Wilt uw vyerigh opmaken / 
| Schicht u tot deught 
| Heerſtigh baog alle ſaecken: ent 

Jm 
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Liedekeris. 
Ecn totten Peer 
Soo wilt u ſnel bekeeren / 
Dolgqet fijn leer / 
En doet na Godts begeeren) 
Perlaet het blees altoog 
Met al fijn luften boos 
Wilt goede Beuchten dragen 
Pie Bodt zijn aengenaem 
Met een reyn hert bequaem/ 
Inu Jeughdige dagen. 

2. d Wereſdt pdoon 
Jaet ons die adieu feggen/ 
Vaer luften ſchoon/ 
Den ouden Menſtch afleggen 
Met al fijn aerdt 
En den Heere agentleven 

wt Dan nieuws gebaert/ 
Wandelen een nieuw ſeben / 
En leert ban Cheiſto fris 
Dat hy ootmoedigh is/ 
En ſachtmoedigh behande: 
Pus neemt fijn jack fcer foet 
Op u al metter fpact/ 
U Ziel vuft tallen ſtonden. 

3. Dan herten vern 
—Moetmen den Heere vreeſen / 

Wand’ len gemeyn 
Als fijn kinders geprefen 
Den enqen-padt/ 
Cot dat magen komen 
Al ín Die ſtadt 
By Godt en alle vzomen / 
Wier tac maeckt u berendt,/ 

CTreckt aen het bruylofts klendt / 
ALichten hebt i u De 
4, 5 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 

3 
Eſai.35.9 

Ey.4.223 

J 

Mat.i1. 

Apr. 3 % 

4 ED. 7 

Mat. 22.13 
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— 

4 Schriftuerlijcke 
Aat.rst, U lampen banden laet 

Stet dat ghy berendt ſtaet / 
f Soo komt gp niet tot ſchanden 

4. Wiefde oprecht 
Hute 12.42, Taet in ons ſtedigh blaken 

| Als een trout Knecht) 
Vyerigh bidden ent waken / 
Driend’ lick cerbacr/ 

Mat.5.16. * Geloofs beuchten feer fchoone 
Laet lichten klaer / 

‚ 1JOEE, 2.12. In dees Wereldt ten toone / 
Oy dat de hlinde lien 

\ H goede wercken fien / 
En ſy op mochten merchen/ 

J Dat ſy daer dooz verlicht 
Werden / oft pet gefticht/ 
Wier toe \uil u Godt ſtercken. 

B, s. Och ! wat een loon 
2EMAE Sal Godt boor ons berenden/ 
| en ſchoone kroon/ 

uilen wp dan berbepden/ 
Ì Iſt Dat lin hier 
Mat.ti.ꝛ9. Keken na Gods behagen / 

ij. En peerd / 
Syn jock gewilligh dragen) 

| Hierom a Jeught neemt acht 
By dage eñde bp nacht/ 

Mmach.⸗ A. Den ſmallen padt te treden / 
{oort neerſtigh na Godts ſtem / 
Gaet na Jeruſalem / 
Dao komtu Ziel in vreden. 

| Ô 6. Unt liefden puer 
| Heb ick dit nurgaen Dichten / 
| Cot alter urz, 
tres Di outs De Beer berlichten/ 
Ï 

t 

— 

— — pmte Esse 
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Söns geefts wiſhendt Sap, 9.4 MN 

1, ( “mt, t is den geeſtes euyſch / Spo.ꝛr. i7. 

Cet Cheiſtum / maer het blenfch/ 

Wilt dat men fal verſmaden / 

Dat gh dat helſche Beeſt / | 
s Datan/ en Chzittus benden / Mat 6.29. 

Ledebkens. 5 

Taet ons vperigh begeeren / If 
Wier toe berepdt 7 J 
U hert/bolgbt Ehꝛiſtus leeren / k eff SeEô 
En houdt doch goede wacht / | 
Als een Dief moder nacht AN 
Soo fa! fijn komfte wefen : : 
Dus waecht en bidt altijdt. { 
Soo fult ghy zijn berblijdt 
Eeuwigh by Godt gepzefen, 

Wet derde Tiedeken / 

Op de wijfe : 

Den Ouden Abraham. É 
Ofte : J 

Ick heb gefsen den tijde. 

Ofte! t 
Er ° J 

Eael Artiſten Loen. 
J 

— — — 

Al die Daer zijt beladen / Mat.iu.20 

Gaen Lan Daer me te raden / J 
Het wijſt ons and're paden / 
En't geen Godts geeft ons ſeydt / Eaussrá | 

b 

Als ſotte pdelijendt. 
2. LALS Menſche / ſeght de geeft / 

Pae laet qu u verlenden / | 

det vlijt en neer peen / 
“6 

all 

Wilt 
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êkriftuerlijcke 
Wilt Dienen ce gelijck 

| Ghy moet van D'eene fchepden 
J Soeckt ghy deg anders rijch, 
8 3. DIE Rouw bleefchlijche ſin 
f Macdr meer contrari dingen / 
Mms. Eu ſeydt: men Mach fijn min/ 

En luſten — ved 
Godt jal het wel ge ungen 

DZerem.8.8. Dat men figh oock wat vleyt 
| Want aroot en fonder lingen / 

N Is zijn barmhertighendt. 
| 4. Klaerlijch is wel rijch Deer 
mith.ꝛ.8. Wan goedehepdt en genaden 

Antwoozdt die geeft Dan Weer / 
Maer /defe beoegh en fpaden/ 
Die fijn gena/Naet gaden 
ew achten op fijn woordt 
Maer met Godloofe daden 
Heeft deſe geen accoogt. — 

Ì 5. 800 iſſer baft een fErijdt 
ob7t, Soo lange up hier fweben 
4 Bimnen des Wereldts krijt / 
@als.16. Cuſſchen de geeſt verheven/ 

185 Ent bleeſcheljcke leben/ 
’t Welck men moet dooden / want 
De geeft moet zijn berheben 

J En nemen d'overhandt· 
aims 6. Niemaudt fal immer bly 
vi Victorie genieten/ 
| Ten fn ho eerst beftep/ — 
k Kloeckſyek fonder berdzieten 
d ie weeedlijck hem toe ſchieten⸗ 

Aant men tot aller tijdE 
Diet ruſt var D'arbepdt blieten/ | 
Wietorg upt De rijdt. 

7 VAN GE 
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| Liedekens. 
9, VAN wegen dees manier 
Dat ſtryen / het berblpen 
En d'overwinnigh fier / 
Moet boog gaen t’allen tyen / 
Soo laet ons manlijck ſtryen 
Gegen 't bleeg en ’shleefcheg raedt 
Met dooden en af ſnuen / 
Dan fijne luften quaedt. 

8. Men moet {yu epgen blees 
Im alle dingh berfaken/ 
En gantfch verachten Dees 
Lithamelijcke faken/ 
Die in dees ſtrijdt foo waken / 
Ht dat Godt geeft feer jent/ 
In s Hemels ſchoone daken 
t Xonincklijck regement. 

Het vierde Tiedeken / 

Gemaeckt aen de Ryper evens 
Stemme: 

Te Mey als alle de Vogelen 
ſingen. 

1, [< killer nu fingen cen nieuwe ge⸗ 
dicht (geſticht / 

Wot ſtichtingh der Jonckhendt ſoo icſet 
Neychter Daer toe u ooren / 
Mer't herten geſicht / 
Het Hemelſche licht/ 
— kolk —* ſporen. 

2. 4eNꝰs Wereldts ſchoon ende bere 
guldens fthijn/ : named 

7 

El. 3.55 

Der 
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Kal Schriftuerlijcke __ Ea 

Pergaept uniet/’t is hoop DE Ziele flan 
J mnijn / 

Al haer heerlijck vertoonen / 
| “fu ’t eynde bolght pijn? 
1 JAeh 2,17. Wegh gaet het berblijn/ 

Daer mede gaet ſy loonen. | 
f 3. ARbepdt dan neerſtigh om te wau⸗ 

9 Delen voort 

Bute rs, 22. Op den fmalien padt door die engeſte⸗ 
poort / | 

ĳ Die lendt cot ’t eeuwighe leben 

2 Timer 22. Des jonckhendts luft hoort / 

' Uyt uwer berftoozt/ 
„ Dlale er Dooꝛ den Weere wilt beven. 
d 4. EN fnilter ſtaen /foa Den Apoſtel 

J ong ſeydt / | 
2 Elm, z.aa, Da ’t geloove liefde en rechtbeerdig⸗ 
: hendt | 

Da veeden hoogh Lan weerden / 
Dat werdt orig boog leydt 
HU hier toe berepdt / 
Om daer ín te bolheerdert, 

Joꝑ.⁊ꝛ.t7. #,°TSaldoch haeftigh aller bergen 
gen fubijt/ 

Dan zijt ghy oock alie luſten gants 
quijt 

Daer m ghy hier gingh baden/ 
xCoꝛ. 3.8. Maer liefde altijdt/ 

Blujft ende bevrydt / 
Taet u doch daer toc raden. 

6,0 ! Ontfegget doch alle ydelſheydt 
quaedt / | 

Sulck leben bolghtniet/'t is Godts 

| ‘woordt / t welckt u vacdt. | 

EPs : Sochen en boetten/ en meere, 
- 

hd 

Ed - . — 

a 

GEE. 

— — * — 
— —— 

— 

— N — — 

— 
— — 

en 
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n 
J 

- 
- 

— — 

Liedekens, 
De dronckenſchap hact/ 
Bih en bier verlaet / 
Die te drincken foo feere. 

F 

7.ANDE tobacks miſbeunckin doch : Ener‚s.z2e 
wel onthoudt 

Dat ist doen ban een lichte dzoncke⸗i Pett. zoa 1e 
ne bout / 

Die quilen by den vyeren / 
Adocken menigh fout / 

Ant neus en mondt ſtout / 
Oft waren Helſche dieren. 

8. Recht uwer oock / wach 
koopen bp nacht/ 

panferen ooft en wefte/ 
it is geen aendacht/ 

ier en Daer op Der ſtraten / hier wel op 

D 
‚Elck het vaſt veracht 
Daerom houdt u aen ’t beſte. 

Mom, 13. 23°, 

t ban het 

(acht / 

9. Tegeljck ban u al t°famen oock 
wegh doet / 

Pen macht ende ſtouten grooten hod⸗ 
_ gen moct/ 

Die meeft blijcht ín de kleere 
“sat flecht is / dat doet/ 
En ’t ned'righe foet/ 
Want fulckr behaeght De Veere. 

ro, Prince Yeughde/ deuckt om de 
ceutwighendt langh/ ( gang 

ende fchichter oock na alle uwen 
4u u ‘woorden en wercken / 
Pp dat ghn dan ſtrangh/ 
Namaels niet zijt bangh/ 
Ue.te quadeuilt merchert. 
ennen — —— —— 
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ig Schriftuerlijcke 

Det vijfde Wiedeken/ 
Na de wijfe : 

r Han fken fneêt het koren was langb. 

te: 
% Vinnigh ſtralen van de Sop, 

Ofte 
en goedt nieuw HL fedt heb itk bedatht. 

i. MErs herten Wenfchen ig altijd er 
| Hen u aoj wnd 

| 34,15, Dat ghy dat quade nmjt/Met DU 

NEA Doo tmerdeghpGedekinde. 
| et at Gs lieffelijch Gades Kindt te zijn/ 

Geen beter dingh op eerden/ 
Det ig Dibijn/ /op Dit termijn) 
€ dt / om Dat te aenbeerden, 

«Foha.rs. 3. O balfehe Werelt bol onruſt 
U maet ick mu ber laten/ 
Ghn moet gewuft//zijn wat gebluft) 
En ick moet u gantſch haten. | 
O Weer ! helpt mp wat Dit ellendt 

Bal.sr. tz. Geeft mu Bemelfthe ſinmen / 
Maecckt doch bekent / in my nu prent 
Aaerdt / Heer wilt beginnen/ — 

rPerrs.s, st Is langh genoegh hier geweeſt 
a Petr.4.3. tracgh/ 

hin Maeckt my in u wet vnerioh / 
at 5 Dat ich behaegh / ut allen daegh / 
DIL 1594 D fiefbe goedertierigh. 

| 6. Beminde/mijn hert doch bermaechts 
Hute is. 12. Verllijdt / die Engels ſchooone / 
Petr.2. 11. d' Aerdts luft verſaeckt / / Chriſto geert » 

naccht/ 
e Cos. 6e 16, U Ziel woꝛdt fijnen woone. 

Ge Pot j 
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Liedekens. 11 
J. Hoe lieflijck iſt daer Chziftus woont pot, 14.25. 
Iſt t heete ſchoon ban binnen/ 
By loant en kroont / ſoo ſcheift betoont Sap. s. 16, 
Wet rickdom ſchoon / wilt ſimen. 

8. Een rgckdom lieffelijck bol beet Ephe. 1. 85 
Dol alderlen elluften/ (meé/ ' 
In d' eeuwigh' ſtee / komt gaet wed * 7. 6 

En leght u Ziel in ruſten. 146 13e 
9. Der Zielen ruft hal heerljekheydt rra 11,29 

ee Be werdt al Gods Dienaren/ 
Piet langer bepdt// ’t is u gefepdt/ 
t Derloopt hacft met ons Haren, 
to, Denckt doch hoe lieffijch ’t efen fal 

wieBebzijdt te zijn ban pijne/ 
Pus den weah fmal// laet ons gaen al/ maat, 7. 12, 
A Ziel raecht medecijne. 

ie Bencht arie opd’ eeuwige tidt 
er SBeutwigh t° zíjn ín elenden/ JV at. 25.47. 

Of met zolijt// te zijn berblijdt/ Pia. 26,12 
Pier naer wilt u Beet wenden. 

12. Ach beveel u hier mee den Peer 
ra Die dit leſen oft ſingen / 

Neemt dach u keer//met groot begeer 
‚Cot de Hemelſche dingen. Col, 3 hp 

Det fefte Wiede ken / 
Op de wijſe: Gofro me windou, 

Ie 0 Weer u naem//en faem / / bequaem 
Wy al te ſaem / / na u vermaen / 

Noepende aen dſal.z50. 14 
met kracht / / dagh ende nacht / ut, 18, Ee 
“2D Heer wilt ans byſtaen. 

2. En bidden if fict neer / 0 8 * 
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12 Schriftuerlijcke 4 

Awe Beundt teer// wilt trooſten weer 

Dat fn niet meer | 

Perfmacht // ín leet onfacht/ | 
Dats o Weer ong begeert. ER 

143422, 3.Aen elcken Kant UL bandt unt ’tlandt & 

Onfen Onaudt // die ons tot ſchandt 

Maecht / en ontmandt/ 

4 Dat we / met tn bly / 
laof fingen playſant. 

Era 15.20, F 5 frac! 11 met ſpel / / feer hel/ 

Ï Dart orbi in’e mep? feer ſuel / 

9 Verdzanck ſeer wel / 

n's. Maen fanckt/ u lof et danck / 

.Soo ick u oock doen ſel. | 

04, US top Dan zijn // met pijn //hoos 
mijn / 

In de woeſtin / / vertrooſt dan Bijt 

Kinderen fijn/ | 

SED, 15e 2. Op dac mn t rechte padt 
Wand fen boo: u aenſchha. 

Exod, 17.1, 6. Nu vor u baen//al gaen // be laen/ 
1d t Bechten komt aen / Tap maczen ſtaen 

Greeftelijch beraen / 
df | In ſtridt/ / am (metter vlijt) 

KE 77,8, Amaleck te verſlaen. 

af ek 7, Deer (hoogh geacht //) De kracht 

—J en macht / 
fas 18. 33. Dart u verwacht / / men dan bedachte 
ab.4. 18. ’t Verwinnen / facht/ 
al. 84.8, In noodt / / het zy hoe groot: 

„Baldr Todt van u / bn gebaacht. EK 

PAL pres oor pandt neemt men im / / met ſin P 
ij niet min | | 

Ant overwin / / komt ’t onder bin/ 
vriendin / Dat ub: — 24 

4 

de 

IA: 
8 

J 
it 

Ik: | 

ke 
J 
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tede ens. 

„an u// heeft kregen / ni 
Ekynde / met het begin. | 

9. Dus leydt u fchaer // te gaer/ 
boorwaer/ 

Aby malkaer// inu rijck' klaer 
Du datſe Daer 
Sefit// (blijvende ) Dit ij 
zeloofde landt// hier naer. Á 

23 

Det fcbende Wiechen, ĳ 

Een Nieuw-laers Liedt. | 

Op de wijfe : bb 

O fchoonfte Perfonagies 

Goddelijcke chaoren/ / JE 
In 't opper· ſael Dep Hemel 4 

rücks woonachtigh / 
ne d' Herderkens te vooren Lute 2. 14 
iet hooren een Hemels mufijch een: | 

drachtig, 4 
(8 d' Heer ban al// een Beeſten · ſtal / Luee 2. 7 
oo ſalen / had verkoren / 
n Godt bol waerden / 
en Kindeken op aerdert 
Pas gehoren. 
2, Daelt nu eens af ban bob en/ 
mmet u foeten boorgangh/ Wilt nw 
‚__ leeren 
ot ick mijn Godt fal loven / 

fft foo ghy niet mocht weder nedet 
nkeeren/ 
Pen galm en klanck / / van u geſangh 

Cen 
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{4 Schriftuerlifcke 
den minften wilt gehingen / 

Mat weer op trecche 
—* mo en d'echo ſtreecke 

Danuſingen. 
3. Ger inden hoohſten troone — 

etn Godt / die tot een Heylandt il ve 

EN ob. 1.16, 5 goenfchen zu 
723.16. Gaf Chriſtum fjnen Sa 

hop. 53e, > wife —— alles dat men us tend 

fchen, mee 
Heyl / vzeughd / en bzeed / laet ons hens. 

Rebj. 13.15. of) pij en eere geven / 

Enna ’r betamen, 
Met hert en mondt te ſamen 

Danckbaer levert, 
4. Hact ong een nieu liedt ſingen _P 

wen Die gewracht heeft groote wonde 6 
werchen/ 

Ee ed Mut. 2, 14, 

— 17 * — — — We hd 

| Want fiet/ wat nieuwer dingen 

p Mr DAL \ehepper, onbeftaten binnen perd. ap 

ken/ | 
Hucez. 7, 

„74, MOerdeen — leydt ín eert krep / 

rn L. —* Menſch am ons Menſchen ſondigh / 

3200, 8, 12, Woordt banden Dader 
fat, dte je Des w if heydts boen en ader 

4e Sob. : .. Werdt onmondigh. 
is s. Die oor ſaeck is ban ’t leben 

werdt ſterffelick / Die alle Dieren bos 
der/ 

_ Gen.r.29. En onderhoudt moet geben/ 
DIAL 147. 9D gede met tuit bloet/ gevoedt ban sja, 

Mam, 7-5 war is dtſte Diet 7 O wonder fiet// De oudtſte Ee 
eta et't woordt dere dn ae 

elfs jong ban Da 4 
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d'arme werdt gedzagen 
mn een Maget. 
5, O heugelijcke ffonde/ (floten/ 

8 fanikerch en d' afgrandt zijn gez 

ki JWars geboeydt met fonde/ _ 

«doodt / en Satan / te gronde zijn ge⸗ 

Eſal.J. 150 

toten (raedt 1 Co2.15.25e 

ig d' Ambaffact // van D”hooghflen op s15 
de Wemel liet om d aerde/ Jol. 16, 2%. 

bie d'onvrede verſchende / it —— 
“gzede baerde. Aom.'s. 1e 

7. Ooꝛlof / hebt lof o ware 

zeed· vorſt hebt lof/ raedt / kracht / Sſai. o. 5. 
heldt / eeuwigh Dader / 

n deſen nieuwen jaere / | | 

ant ghy als een ſterck heldt / een wijß Luce 11.22, 

| berader/ Wol. 2,15» 

n Vader mee// tot hepl en vzee / * * 
san ons Menſchen booſaerdigh — 

Niddel kondt ramen 
u uytvoeren te ſamen / Colo, 1.13 

1 Bains eerwaerdigh. AD, 4⸗ 

Pet achtte Liedeken, 
Op de wife z 

Edet Artiften-koen: @ftes 
Tech heb gefien den tijdt, 

' DE WEReldtg minnaers blucht wor.rs.4, 
ST ME Fullen berdtwijnen/ Exh.5. zo, 

Net alle haer genucht / 23 6.17, 
„Die vreught verkeert in pijnen/ Peng 4 rl 

De aerd metalbenfnen/ @raí. 51:6. 
Naer heerljche cieraedt / Eſai. 3, 16, 

Haer 
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16 Schriftuerlijcke 
— Haer proncken enſchoon ſchijne 

* 57 * EIS een bloem haeſt bergaet. *2. Ja als een bloem op ’t veldt 
Die heerlijck ſtaet ont loken / 
ae d' Apoftel bermelt/ 
daeft werdt hy afgebroken 

Mat. ze rr. En leydt ter neer gedoken 
Soo oock fchoonbepdt berfmelt/ 

Jat.4.14. Als een op gaen ban rooken 
Iſt met den Menſch geſtelt. 

Zap, 2. 2 3. Tmyh en heerljckheydt 
| Nach pet ban ’sâbBereldts weten / 

FGENe ootk hoozt ’t befchendt / 
ST MESten deel niet bzefen/ 
En bolght haer uiet in deſen / 

Erhe.5. 16: Of abn komt ín ’t verdziet / 
Soo top ín de fchzift efen, 
Dat fal dan epnden niet, 

4. Geen end’ en fal Daer zijn/ 
tSal eeuwigh eeuwigh Dueren 
Al ín de Helfche pijn / 

… @por.r9. 20. Daer ’t branden fat en bueren/ 
En dit fult ghy beſueren 

Mee 16,23. metten vijchen Man quaedt / 
| Soo ghy volghtꝰsWereldts kueren 

En niet Gods wil en raedt, 
| s. MAA foo gijp na Gods wet 
Eph.5. 14. RYftupt der flacp Der fonden/ 
Soar. 0ig, BA ADE en waſt u ban fimet/ 
Efaí.s „8, RENT Seer na Cheiſti wonden) 

En treedt foo ín berbenden 
so, 2e 38. Poort doopfel met u Deer, 

Pamaels wordt ghy geſonden 
Merx,i6.i6 Gen Hemel / na Gods leer, 

6. DOCHTERS B Pzince * 

| Mat 25.47. 

| Aar. Ge 43e 
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daer out fangen Dijde 
‘_#bp dat hef geta | 

—* — ban lijden Apot. 7.9. 

do ghy hier fielt beznden 
bs Wereldts heerlijckheydt / M 
et dan niet den wegh wijde Met zer | 
Fu ís pijn bereydt. 

Pet negende Liedeken / 

Is een Scheyd-Liedt. 

Op de wijfe : Vanden 12. Pfalm, 
Doet ons byftandt, &c. 

Den tijdt fs hier datmen fchepdeg 
moeten / 

miet langer fal mogen zijn bp een / 
he wel’tons balt pijnlijck ende one 

foeterr/ "Kee, 
too dat wy Dzoebigh zijn/ Ja tot Jes 
2. Wy moeten ons nochtans te bzev 

bie — — 
tr ong hier mede trooften allegaer il 
bat wp bier naer weer hopen te Ber, Mat. 8. IE, 

fellen 
m’t Hemels rijck ín bzeughden/ met 

malkger. (weſen / 
3. Wanneer Wop Daer bergadert ſullen 
Paermen gelijck gemefte kalveren bip nar, 4. 2, 
Bufpringen ſal / ban alle dzuck genee 

ſen / (ban, 
Bau falmen zijn geheel ban ’t fchepden 
4 TLaet ons altijdt Dit houden in ge⸗ 

Dachten/ 
Dus 

C 
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wverſuywen noch vergeten nimmer joi 
er/ 

aPet. 1. 5. Dat * met alder neerftighepdt bee pe 
trachten 

Om namaelg te vergaderen by den + d 

Wee 
MP Ie ge, ——— altijdts in brengtijden ſul⸗ u 

fen blijben 
En —— ſchenden immer jn | 

b 
Elck drage ſorgh dat hu hr ° goedt 

mach klijben/ 
Op —* U, daer Bier na mee fp hers 

6, Bos on hier na aldaer vergaren me 
wi n 

Ceſſ. 4. 17. CU ee verd weer fchepden daer ti 
and 

| | Vn —— fer tzijn fabulen roe 

goh. 2. 15e Dam zel fonen boosheydt schepen 
Helt. 

gr . Wp moeten ong alfa tet aller uren 
‚BUELL Berenden/ en foo op ong hoede ſtaen/ 

Als of ons leben niet fou langer duren 
Aem. 13.17 pg gen * tijdts die ffe ch loop» 

R * — —— —7— mogt altijdt fijn — 
244—⸗ ant goden) 

| En 8 Deere komſt altijdt ſien te 
gemoet / 

Niet es noch ouck bergetel 
d 

Des tds, wanneer het ſcherden 
weſen moet, zi 
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Chrittuerlijcke 19 
| De Peer die nimmer ſchendet ban Dae. * 2 

den fijnen Geljelgje 
bal ons Dan ban fijn Schapen fchen- - | 

den niet : | Taat rbe 
Paneer hu inde wolcken falberfchij: “PAL 7e · 

nen, J 
nvan de goen / de quade fchepden fret. —— ijn 
ro. Gelijcherwmijs de Werder bande Mat. 25. 320 
Schapen 

Me * fchendt / en wiet bp een en ik 
aet/ Ì 

oo fal de Heer al fijn getrouive mas Mat. a5. * J 
pen/ 

doch ſchenden ban dentrouwe knech⸗ Mat.25. sos | | 
ten quaedt. 18 

11, Ooorlof hier mee mijn vrienden | 4 | 
Jongh van jeughden JJ 

tn Deugden wilt toenemen aldermeeſt! Peter 

Een goet nieuw Liedt heb ick bedacht. 

"00 fat de Weer fijn eeuwigh vijch en É 
vreughden / J 

emeen maken u door fijn hentgen | 
geeft. 4 

_ Wm Ees PPS. TENS J 

Het thiende Tiedeken / 
Gemaeckt aen de jiſper Ieught. | 

Ende gaet op de wyſe: B 
Ick ben eên arme Pelerim fiet. ik 

fte oock : ; Á 

FG VEReuckgeeftals de Bloem⸗ 
kens fchoon 

Pie bloepen op oen zl 
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gchuftuerlijcke 

25-34 Daer ban Chziftus gaet melden/ 

— 2. TEr ſaligheydt ſullen ſy gaen 
ML ín dat eeuwigh leben/ 

IP at.r5.47 Mattheus Die tepchent Dit aen 

‚foas.29 . Die goet hebben bedreven. 

| gedooght/ 
t Moet alle ban haer keeren) 

Apot.ꝛi.4. Waer tranen werden afgedrooght / 
Apor197. Dreughde faldaer bermeeren. 

sati 25.47 14E T lichen tijdt fat Dit niet zin / 

| Pfaror2 Jaerceuwigh/eeuwigh langen/ __ / 

$ In grooter —* fouder verdwijn / 

5 Dueren d Hemeſſche ſangen. 
s, ER en ſy Daer ſullen Den Heer / 

Apot.5.9. Met d'Wemelfche ſchaer ſingen 

Mat. 25. 10. O Jeught bedenckt dees dingen. 

Cim.ꝛ · 22. Milt bloenen inder dcughden / 

Plait 2 _Dorghtniet de luſten Der jonckheydt
 

“ein Godts woordt hebt geneughde 

Eph.5.15. . ENtrecht doch aen het bzupl 

Aat.⁊5.7 · kledt / 
Wandelt niet in der nachten / 

* 5 * * and 

3 
* Doo wilt d Heere verwachten. 

dwaes / 
Die haer lampen niet branden⸗ 
Deh ſy moeften bljven eylaes 

Bupten deg bruplofts wanden. 
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20 
Shy Jiſper jeught ſiet op ’t groo

t Toot” 

Kpot.7.16. 3. Pru nochdzoefjepdt Daer werden: 

Dat Hemels hedt met vzeughden ſeer 

6. S cer wel maeckt u hier toc bevende 

A lampen maeckt Doch wel
 gereedt 

S!MAER en doet niet als nacatbe
lk N 

Î 

o. TGENte geer behaeght / weln 

kodont * oi 



redeken S. 2x 
“ilt ſoo geeden veuck geven / 

soor geen Krups noch druck hier cn 
chzoomt | | 

sat Godts vrienden bele ben. Act. 14. ate 

to, PLEnft ’t geen den Apoſtel fendt / 
Is niet te bergelijcken/ Kom, 8,18, 

Sy de vreught ende heerlijchhepdt 
in het fchoon Bemelrijchen, 
11, TER Salighepdt d'Heer met u 31 

Mit wenſch ick u o Jeughde / | 
Zeeſt doch alg beuchtbaer fpauntjes 

qhp/ 
Lact — s Wereldts vreughde. 
2. DOCHTERS begeeft u vꝛoeg tot goet 1 Joa.ↄ. 15. 
Roegh bunght u boor D' Peer neder — —* 

4Bant dat maeckt cen geruft gemoedt vVctii.z.· 27⸗ 
Kn ’tjeughdigh herte teder, 

— — — — 

Het elfde Liedeken / 
Op de wijfe , 

Pan den So- Palm 

… Ghy Herders | fraels wilt heoren, 

B Erepdt unu tot allen tijden, * | 
Jin liebe Rindt om vroom tet CMS. 120 

fivijden 
egen uives bleps luſten quaedt / Bal. s. 16. 
„pie doch beomelijck weder ſtaet Hud. 23e 

Wet eene vaſt geloobe fier / : Toa hee: 
dp dat aha mocht verwinen bier. 

2. AR B epdt altijdt ín Dit fanfocne 
Dm u jeughd lijcke leden koene / Aom.6.19. 

geven tot Oodts dienſt eerbaer/ 
eypligh ende oock ſeer reyn eenpaer / 

| 0 2 Ute 
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aki 22 Schriftuerlijcke 

Cob.4.4. Ute houden ban ſonden fn/ 
Laet dit alu betrachten zjn. 

| 3. Aendachtelijck wilt doch aewwaten 
Des Heeren jock tot nier baben / | 

is Want Bat is foet en cht boor waer 
Mat.an · 29. Doo Chꝛiſtus ſpreeckt m ’t openbaer / 

En die dat nu dragen met haft 
| Die fullen dier namaels in ruſt. 

Apot.14. 13. 4 Rag komen al founder befwarert | 
lis Yn blijdefchapgroot Hoost Dit berklaa- 
dij ren/ 
| ‚ 1x0orrg Die hier nont ooge heeft gefien/ 

ik Waer ſullen ſy na ſchrifts bedien 

snell. 4.17 opn eeuwighendt altijdt zijn bly / 
| Ea Daan alle druck en yden ben. | 
4 s. Te vecit witt-attijd hier na ſporen 

Ö Wijn liebe Bindt in Godt verkoren — ee: 
oe Spz6,18. Ennumutoe jonge jeught / 
Dſal.19.9. U ledekens altdt tot deught 
ok Dchichen/op dat ghy alſoo reyn / 
| Den Peer meught bejagen certeyn. 

J Pſal.37.4. 6. GE Neught en vzeught wilt altijde 
1 | foecken 
Fi In Sodes woord/ gelijck de kloecken/ 

1C0z · 6. 17. En ſcheydt uvock met Gerten reyn 

Dan dees Wereldts weſen gemenn / 
Wüchkt dach Lan haer wegen ver— 

vblendt/ | 

Lute 16. 23- Want heer naketeen Beelvijck ent. 
„GE Ruft ſtelt oockaltydt 1 ſimen 

| Om Godt basen aVte bemmmuein, 

Mat.22. 38. Unt aluwe krachten ydoon / 

| Wilt neerftelijch betrachten ſchoon / 
Ge teven tu in Defer tijdt * | 

afrnenw met grooter DET. | Ja ſynen wil met gt —— 
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Liedekens, 23 
3, RIcht wilt u altijd neer ſtich keeren 
st Dader en Moeder te ceren, Gal.6. 1/ ze 

“Bant dat is ſos Paulus ver klaert / 
Bet. eerſte geboùt heeg vermaert / 
Dat een beieft heeft Dit vecht vaet / 
dan langh te leben delicget. 
9. Te vecht wilt u var hier va poogern / 

Dm Dit ſtedigh vaar awen oogen 
Te dzagen / dat gh ’t namenerneer 

diet en vergeet / maer t'uwer ver 
Neught betrachten met neerſtighendt/ 
Pan falu ’£ leven ijn bereydt. Joan. 5.20. 

ro. Siet Ban mijn liebe mt verheven 
debt ghy luſt tot Get eenwigh keen/ 
doo wilt uaa tot deſer uur / 

Mier toe beneerſtigen fcer puer 
domuwe Ouders ſeer bequam/ 
u altijdt te zijn gehoorſaem. Coloſ. 3. 20 

11. Dat gijn Weet Dat haer foudt mf 
hagen / 

En wilt dat doen tot geenen Dagen) 
Molbꝛengen / oft nemen terhandt / 

Dant het ſoud u zijn groote ſchandt / 
wit Sou Godt ooch miſhagen met 

| kracht/ 
Pus uneerftelijch hier boor Wacht. 
12, OCH wilt altijdt gebachtigh weſen 
Dy al het goest dat fis in deſen / UL 7e 29e 

+ Hen u hebben beweſen pleyn / 
„En wilt oock uu Weer mt gemeyn 

daer eeren gelijck dat behodet / Cob, 4. 7, 
Dant alſoo leert u u Godes woordt. 
13. Te vecht bid ick u noch in ’ leſte 
_ Pu liebe Windt dat ghy na ’t befie 

Stedigh wilt haken nu ter tijdt / 
4 B 3 En 
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JJ vo. 19.5, 

40. 2.43. 

24 Schriftuerlijcke | 
En u jonge leben ſubijt / 4 
Soo ober bꝛengen na Godts wii 
Dat ghn hier na ſonder geſchil B 

4. Een hleet ſeer wit ban zijde fchaone ” 
Meught krijgen / en ins Hemels thzoo⸗ jer 

ne 
Gekroont werden heerlijck en fris / 
Met eenen kroon van goudt gewis / 
O liebe Jeught ſehickt u geheel / 
Om te verurijgen dit ſchoon deel, Ee 

15. Recht wenfch ich dat de Meer We 1° 
machtigh | | par 

U wil beguaem maken feer hrachtigh/ / 
Dat gh u jonge leven nu 
Meught Lol-enden ín deught en trou/ 
En foo hier na in eeuwighendt ai 

Leven in Godts rijck met befchepdt. 

geny SATE VER 

Det twaclfde Tiedeken / 

Opde Voyfe : vanden 130. Pſalm. 

Uytten diepten ò Heere. 

1. S Aligh foo is den Menſche 
Die fijn luft heeft alleyn / 

Met al ſijn hert en wenſche 
In Godes wet allenn 
Daer ban fpzeecht t'allen tijden 
Unt repnder herten foet/ 
Die fal eeuwigh berblijden/ 
Met Godts berkoren goedt. 

2. Och of een Menſch fijn fimnen 
Wier na boogk met ootmoedt / sch 
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| Liedekens. 

Bodt fcheijft in't herte binnen 
wijn wet in Defen bzact/ / 
bin nieu verbondt trooſtelijcken / 

wee bijn vrede boven al 
er Mier toeneemt al u wijcken 

lin Dit aertſche dal. 
2. Chriftug Die fpzeecht pdaare 

Det woorden fact eenpaer / 
tomt al tot my feet ſchoone / 

1 „Pic belaft zijt boozwaer / 
ei feh ſal u al berkichten 

Zeemt macr mijn jock op du / 

ei Beh geef ut recht gefichten/ 

En maeck u ‘waer lick ba. 

4. Leert van nap mijne zeden / 

Mant ick ſachtmoedigh ben / 

Ende ootmoedigh meden / 

Shy bmòt u ruſte den/ 
— Der Zielen ruſte fchoone/ 

En na dit leven ſiet 
karijght ghy des levens kroone / 

O2 zijt ghy bant verdziet. 
Wes, Wel den Menſch in ’t leven 

Die hem na Chꝛiſtum ſpoet / 

mie fijn wil hem dan geben 
In eert Diepe oatmoedt 

ed'righ klepn m u oogen 
Wilt u buygen altijdt / 
Chriftug (alu berhoogen 
An ’t eeuwige jolijt, Ô 

6, Det al u hope waerlijck 

In Chꝛiſto / u Heer klaer / 
Op maccht u al eenpaerlijck 

‚ ijn dienareffe voorzwaer / 
Daer is niet met SP 

B 4 an 

JS B 
ev z1.338 9 

Cher 31. 310 

tk 

Tat. 1 hed 1 
B 4 

Joa.. 36. 
Mat. 11. 2e 

Ik 
Ke 
JRL 
1 

Apoc.2⁊. 100 | 

1 ste. 36e | 

' 

Lutce i.6. 
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| 25 Schriftwerlijcke 
€ | Ban Godeg Kindt te sijn; 

ITS. En wodt ban hem geen mijcher/ 
‚ aro.48. Maer heert daer naer Debijn. | 
9 m 7. Hier mee wil ich het laten ï 
SAE LI9e Weert ootmoedigh te zijn/ 
ik J Chriſtum wilt ín ’t hert baten 
mor À 7» Dooꝛtt geloove hoort miju/ 
| he KEE Ee Met bidderdende fineechen/ 
9 ſal. 56 1. Met danckbaerhendt pdoon/ 
9 Gat. * 3 Dan ſal u niet gebreken 
et Hier naer des levens kroon. 

Ld Tp, pn 

— ⸗ 

dd 

‚ 

4 Het derthiende Lied eken 
9 Stemme: 
4 Het waren twee gebroeders. 

Ofte: 

3 Dochteren ban Sara / hoozt/ Ee °° 
ej Ofte: | 

| Miju alderlief fte urssnden.die ick in ꝰt 
*8 hert bemin. 

ij 1. M Fn upt berkoren Broeder ,/ 
Ick wenfch u voor cen groet, 

Pat abn meugbt fijn eer Hoeder b: 
EN Dan Jeſu Cheiſto ſoet / | | 
Jit Wet welck gefchied: 
Mat. 1240. Als ghn den wille van fijn Dader doet 
| 200 El 5 * * 
Hij 2, Dit is fijns Daders wille / 
lg wig —* sijn hert en —* 
A. Dat ghu u hert hout ſtille / 

E40 En laet hem komen in | 
Mafijnbegeer, | 

 … 

— — ⸗ — 

— — — — * 

HAN 

PNY 

Ker 
3 
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| Liedekens. 
met! is Dat niet cen overgrote min 
Dan ſulcken Heer : Pſal.z3. t5. 

3. Wp kan ons herte neygen Tant!i.3. 

belijck een lieve Beaimdt / Hoſe. 2.22. 

ls ‘op niet na ans enger 

bocd-dDuuchen ldopen unt / 
oo hier / ſoo daer/ Cftunt/ 

Daer mede Datmen hem geheel uvt ki: 

Hie ons neemt waer. 
4. Domtijdts zijn ond gedachten) 

>p eenigh dingh geveſt / 
Dat wy ſeer noodigh achten / * 

Ans dunckt het waer ſoo beſt / — 

Is Godt Diet Weet) | gert 

Die alle dingen Lan begin tot ”t leſt 
deeft int feeveet. y | 
5. Wat hebben in voortijden / 1 

‚ De hepligen geſucht / vrijer úk | 
En in haer bitter Hden Pſal 22.5. 

Tot Godt den Heer geblucht / 
joe ’t hier oock gingh / 

än dat gaf haer De alderfoetfte bucht / Beby.raerre 

dn yder dingh. 
CTob.ʒ.i7. 

60Moeſt· Wbraham niet geben an 

Betrangen fijner ‘aen ? Debʒ. bl. 

Moeſt niet ſjn gantſche leben 
Dy Godts genade ſtaen? 
goe hu ’r oock wend / 

wi Dat proenen en verſoec ken Was niut⸗ Berra, 

mermeer gedaen / 

Noch had geen end. | 

—* moeſte Jofephtreuncen Gen 39.28. 

Seheele jaren laugh/ 4 

Eer dat hem Bers gehesen Gen. 42.21. 

Ding ljdens onder: 
hed sed ss wad sn ercht 

4 | 

J 
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| 
| 

: 

Ë 

3D. 38, 18, 

25 Schriftuerlijcke 
Merckt David aen (bangh Dates Hoe heeft hp inden ftrijdt met heeten de” 

Shob zr,  seitijdt geftaen, | 
8, Loés ober loedigh weenen / 
* es font bekent/ 

ob.3.24. Men foude fomtijdts meenen 
lot. * Het oude Ceſtament 
Zob.z.x. Den zeghen heeft (atend? Eer Gac.serre Och neen/ Godt weet de vreden tok 1 

| Hu't hrunce geeft. | 9. De Ziele die gefchapen ' 
Is tot het hooghſte goet/ 

org € Soo Dichtwils haer bergapen 
| 139 Daos luft ban blens en bloet/- 
Eſa.as.ꝛ6. Dinght naer ons fm, p 

Hier om ig fomtijts dzuck en tegenfpoek %v 
Efa.28.19. Dooꝛ ons gewin. É 
Dſa. 45. 11. 10. Roost Dochter neyght u oozen/ / 

Dit fendt den Bzrundegon/ | 
En laet u niet bekozen Ô 
an u Edeldom / | 
U burs bergeet. 9 aart Se | pet. 123% B liefd en alu luft aen mijn vijchdont 4 Geheel beſteet. - | 

vRat.ro.37, 17 Mijn gunft is hu niet weerdich 

| Rem8.zss Daer worden alfe Dieben, 

Die hier nach vet bemint/ 
En niet en ffact vobbeerdigh 
@m alle zijn bewint 
Ce ftellen los : 

oꝛ.rð.ar. Want dat en ve maer wefen half ge 
int J 

En flechts in ’t gros. d 
12. Och neen / Daer twee gelichen kt 

Ce famen worden een / 

Die 
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Liedekens, 29 

wie liefde konnen fcheen/ 
de Sec morpen unt / à 

Bant efo cu lijd’ geen Dinghs / fet 3
0 

hoe kleen 
fn haer beflunt. 44 

* Po wen in ſjnen Cempel Aoa.2.14. 

in maeckt het alles leegh / EDb. 5.27 

ver èn fiet hy vieck of rimpel / 
en det ig hem in * * / 

Dug hoe men” 
—* met fijnen geeft ——— 

bet Dient geweert. (deegh 
Seeſt woedt van geeft ontſamgen Joan. 3. 6. 
vatuer en weet Dit niet / | 
hp heeft alleen berlangen 
va ’t gene vrg ſict; 
En hierom iſt; 
De Godt den buplen acker ſchoon 

ut wiet / Tute t3.·8. 
tn ſomtijdts mift- 

eeft hy u níet te batten 

der aen het fchijnbaer gaedt 2 

„hog laet dan zijn u (Chatten 

De ar liefoe rr 
… “Ben henligen gee 
Die fo Sante ig genegen in u gemoed / 

Ee houden feeſt. 
16. Hy / eu De Dader mede 

U doop der liefden byper/ 

‚ Doechen te aar en 

AIn t herte goeder 
Deh —* tn wench Cfter/ 

Wat fouder konnen wefen meer par” 

“Pier boor den Menſch; | 
17, Geen dingh han beker er * 

Joa.1423 
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zat za chrrteuerlijc 
dik Dan in fijn engen deel, 
9 Dus zijn de hoogſte luſten 
Ic In t Gobdelijck wefen heel 
Re, Doo? het gemocdt : 
In Dit ſchenck íchu upt liefden tot ecu 

| juweel, 
En booze een roet 

— 

Det —— Tiedeklen / 
Op de Voyſe: Van den 130. Pſalm- 

ik Uytten diepten ò Heere. 

hid 3. A — u miju —— 
te nu in droefhendt 

| Joobb ich en ellende ef f 
Kk id ick umet vlut / 
—— Wilt u lijdſaemigh dragen, 

Sh In't geen Godt heeft gedaen) 
il Denckt het is Godts behagen) — 
ik E Wilt het in danck ontfaen J 

| 2. ch bid u wilt ber finmen/ | 
zl Deet. art. Wat iſt al wat men fiet 4 

Wat willen wy beminnen — 
Mat.24.39.* Oergaet doch altot niet. J. 

si Pets 9,25 · Wy moeten oock al ſterven / —4 
| gi Deer haeft ende fubijt/ 
J De doodt ís onſe erben/ 
—4 9 12.40. Wp hebben uiur noch tijdt. 1 

3e CA N Dat meu fiet met oogen Ĳ: 
Wie daer fijn hert hanght aen; | 

ent sr.6. Die werdt daer door bedrogen / | 

— 

EE Et en 

Pet fal feer haeft bergaen,/ 
|: $oe fehoon het ſtaet iuſt bloenen 
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Liedekens. 

(8 rooskens uptgebzendt/ 
n als Die bloemkens groepen/ 

cer haeſt maeckt het af-{chepdt. 

35 

Jato. Le 19» 

4. NEemt waer en wilt aenſchouwen Lutt 21,17 

zid ich u liebe Kindt / 
Dit u ljdtſamigh houwen / 

er aerdts niet ſeer bemindt / 
fg u Moeder in ruſten 

han allo moent en ſwaer / 

teert Doch u hert met luſten 
Dat ghy meught belgen haer, 

s. IGEEN u ig oberkomen 
Daeckt ons/ en ander meer / 

Laet ong doch alg de bomen 
Bodt geben prijs en eer / 

In alfe ons beſwaren 
fem Dienen blpdelijch/ 
Dat wp eeuwigh vergaren 
Pier namaelg in fijn rijck. 

6. Prijft Sodt met herten blyde / 
Al salt Get ſcheyden fuer / 
Wilt mannelycken ſtryden 

EC egen d’ aerdtſche natuer / 

Het moet geſchenden weſen / 

Het zy bier kort of laugh⸗ 
Fijn lieve Kindt in deſen 

Bewijſt Godt lofen danck. 
. It dat wp tot Godts eeren 

Ons tijdt vecht nemen waer / 

Ons Droefhepdt fal verkeeren 
&eutwigh ín vreught hier nact / 

Wilt Dit ter herten bate n/ 

Waer dat ghy gaet of ſtaet 
Stelt ũ im Godt gelaten/ 

In noodt komt rs baet. 
7 

1Cheſſ⸗4. 13 

Svr.c 4. 15 

Acta, 9. 39. 

Joa.16.20. 
Apot.7.14. 

Pſal.ↄ1.15. 

8. En 
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ik 32 Schriftuerlijtke 
Pſal. 34. 10. 8, En wilt den Heere bzeefen/ 
ak Wilt tot hem treden unt / 
… sCpb. s. 22+ Wem onderdanigh wefen/ 

| Als fijn beminde Brundt / 
Bit Dat ghu hem mocht behagen/ ” 8 
Kk Fn ware deughden fchoon/ 
J Soo ſult ghy namael dragen 

Bap. s.17. — der wije * —* ike 9. TE Reeren Gods geprefen/ —9 Soo ſchenck ich u Dit liedt/ si Wilt het fingen en lefen/  Sp38rr, Cn matight u berdeict/ 
—F Die Heere wil verlichten) 
bi U dzuck / lden / en pijn/ 
He En inder liefden ſtichten / ij 

9 Dat ig het wenſchen mijn, iK 
IE, ro, Sijt Godt den Heer verheben 
4d Bebolen nu térffondt/ 
ie U Dader hier beneben / 
ki Bid ich u unt's herten grand t/ 
it ‚ 

08,28, Heert alle dingh ten beffen/ 
En Doo ’t Godt den Weer belieft, 
if Soo hebt ghy beeught ín ’t leſten 
Sil - _ @nzĳt bier mee gevieft. 
ni, 11, DOCHTER Dit is ft ’t fchendert J— 
* Ku mijn liedts fondament / 

—J Dat Bodt u wil gelenden / k 
Bn: Al tat dert laceften end/ — 

kn Op dat ghy meught bergaren/ 
‚Merz. 27. Met u Moeder op nieu, + 

di Met alle Godts dienaren/ 
Ks Wenſch ick tot een adien 
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Liedekens. 33 

Pet vijfthiende Liedelien / 
Op de wijſe: 

Ichk ſthouw de Wereldt aen. 

Ofte: 

De Lof mfangh Maria. 

Mr leven /en mijn tijdt / 
Sedijdt mp tot verwijt / 

Dm dat ick mijne Dagen 
Boo ndel heb befteet/ | 
maer wie fal ick mijn leedt / Tren. 3. 39% 

Meer dan np felber klagen & 
2. Ick heb unt Hodes woordt / 

Doo menigh mael gehoort / 
De heylſaem wife reden / 
maer hoe ick loop of ren /⸗ 
Ick blijf baft die ick ben/ 
Berbult met pdelheden. 

3. Ick neem vaeck boog in 't hert/ 
Dat ich om doodt / noch (mert / 
Pan Godt niet tuil berballen 
Maer defe goede wil | Komt. 7. 15, 
Staet nauwelijcks eens ſtil / 
Ofick ben weer acu 't mallen. 

4. ’K Krijhh baft cen jaertjen meer/ 

Maer in Godts liefd’/ en leer / 

aslijf ick heel on-erbaren : 
aijn tíjdt die gaet baft heen/ 

Maer in ie fe alleen 
Perjongt ick alle Jaren. MS 
ein 3 eet boor man ſelfs geen raedt / rEr0. 20,13 

Ick ben ſelfs / mijn ſelfs quact : me re il 

Ach! Hemel ſtiert mijn fumen : Dal. sar, 4 

Dat ich mijn vleys en bloedt / pt Bat.sery. 
u 
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34 Schirftuêrlijcke 
ie En 'tebele gemoedt / 
__ 1Yoasd4. Mach hepligh oberwimen. 
on 6, Wat haet mp ongedult / 
, Hoferz. Ick ſeluer heb de ſchuit / | 
5 Doo? mp aen Godt bedreven: 
Heres. Daeroni wilt u tat boet 

ii: Dooztaen o mijt gemoedt 
RoN Cen Hemel waert begeven. 
_ Bom.rs.i2. 7, Sinjt wegh de aerdtſche kft/ Colzs. Stelt na een ware vuft/ 4 
‚Aat. 6.1 9 Des hooge Weme ls goeden, 
_ sa dor 2,18. Det fienelijtk bergaet/ 
LF KOA, 2. 17. et al fijn ſchoon gefact/ 
Joa 6.35. Godt falu Ziele voeden. | 
9 8. Wat ſiet rijn Ziele om/ | 
‚_ Pal 125. 5. Des Wereldts wegh is krom/ 4 1 

Sap. det moepelijecke paden/ 
k ap. 5.8, Haer welluſt 18 verdriet/ 
— Haer ſchoonheydt is een niet; 

ki: Waer blemen rs verraden. j 
bi 9. Ick weet doek Munerd teek 
9. Dat al des Wereldts fpel 
ij | Spꝛ. 40.27. Ys ple hoop en beeft : 
j | Doe mach ick zijn ſoo fot / 
Hi) Wat ichde goede Sost, 
4 Niet tuil gehoorſaem weſent 
J Df-119,145. 10. Sterckt Heer mijn goedt opſet/ 
Ei Dat ick mach inw wet | 
4. PDolherdentot het ende: 
ha, 119,44 En houdt nn weerde Heer/ 

In uwe liefd' en leer/ 
Waer ick mp Keer of wende. 

« „ee 

À 

4 

— 

id 

* 

J 
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_ … Liedekens. 35 
Pet fefihiende Tiedeken / 

Op de wijſe: 
Wan den so Palm. 

j 

sd die der Goden Heer 15, fpreecken jat, IN 

Je wenſche u Godts genade en Eph. r. 2. 

| vreed/ 
n ſynder tefde in't herte oock meed Rom. 5. 5e 

p Dat ghy meught wandelen na zijn 

wil — 

n — vreeſe met een gemoedt ſtil / 

seem weder wil / maer ljdtſaem en 
odotmoedigh / | 

De Veere zu met u in deſen goaedigh. 
2. Een Komangh ie Chziftug/ cen A08,r5-37 
Beupdgom — 

joo? de iele, laet ons hier alles ont 
Wwergeven / wat tegen ig fijn aert / 

Daer mee ons confcienti ís beſwaert / 
4 

{foo vergaert ir Chriſto al u ſinnen / Mat. 12.30. 

do wordt gh een met hem / fu zjnder 
J 

minnen. | 
3. Gen ís ong licht / een is ons Warder Joa.8. 12. 

Luce 14 26. 

ocht 9— 

Bandelt em na als Schaepkens m goa. ro. ir. 

ootmoedt / A0, 10,17 Bi 
>pent u hert /laet baren duyſternis / Cheff Sas 

a Dat het keht im u fchijne gewis … oa. dan | 

ſleen fijn ſtem / wilt hooren willighljc: id 

ken / Bn U 
soo fal deeg Werder ban u Ziel niet Jon.10,25e 

wijchen. (CEES mone 
4. Gen is ong trooft/een is on⸗ * 
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36 Schriftterlijcke 
Pſal.ic.». U u wtoerhepdt keert ootmoedigh en hs 

t/ 
Mat x11,28. Cot —* als u gemoedt beladen is / 

Pp ſal u trooſtem dits immers gewig/ 
oa, 14. 27. Dijn re foet / vaſt en orfwanckelba: 

te/ 
— by alleen fijn uptberkoren 7 

À ern Een middelaer / een ig Emanuel | J 
66 Ts. Die ong berfoent met ſynen Bader fnel Pv 
Foa. 17. 21, Die effen maeckt wat daer oneffen zo/ De 

Apot.rs. Die ong een — met hem van vn he 
Bert bip 

idd —* mct ons sp /als fijnSoon eer: ter 
arc/ 

In en ighendt dit is een trooſt boo⸗⸗· 

6, Een ſchat fs dit een goedt boben 
rijckdoom: 

Wel gen Die zijn gemoedt houdt den 
oom 

„EE 

— 

| / 
Et En * alleen dees ſchat hoog en dier⸗ 

9 | O Jef mildt / geeft ong cen hert boog: 
aer/ 

Dat —* de Daghaenu gedencht gez * 
| adi 

Dit is eg hoop / o Cheiſti feer gena⸗ lof | 

nk Barid: 7» en foetighepbt/een fmacck boven — 
fal.36 8, atuct/ j 

A | Perkri ijght alleen de nieuwe creatuer / 
\ Als fn — de liefde boen maet / 
Pet.1.23 — * dat onbergancklijck 

za 
Och 
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| Liedekens. 37 

eh! liebe laet ons vperighlijck arbey⸗ 
der | 

n ban deeg liefde nimmermeer afz 

chendert. 
8, en zn God/een maccht ons doch 

met dy / | 

» wader) en Soon / en henlige geeft bly, 
Erecht ons ín uwer liefden heel gemeen 

wi vontenve foct —* *. —* es 

e et ú minfame ſoete water fchone | 
* ons doet ſpringen in dep Hemels Joa.4. 14 

throone. —* 
9. ne: Dzing / eenige helt Chꝛiſti 

stenige trooſt Spons weeft ous naby / 

senige “Brupdegom miyn ziel acts 

neemt/ / $ 

Dat ick Doch ninmtermeer bau u ver⸗ 

vreemt F 
Banu gemeenfchap/ o mijng herten 

vreughde / 
Crecht nm na dp vervult map met u 

deugde. 

“pet feventhiende Tiedt / 
Op de wijfe : 

Het daget in den Ooften. 

ke iel hae langh fal ’t dueren 
© Date fal dragen lepdt & 

Noeo langh fal ick moeten beſueren 

„ Wees ongeruftighepdt. 
2. Wanneer fuit gin verkieſen 

t Ingekeert leven foet ; 
Wanneer ſult gn u felfs heen at mat. 16,24 ĳ 
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9 28 Schriſtuerlijcke 
Hij …_ Gat ruſten magh t gemoedt. 
Petr. 4.3. . 3.t Is langh genoegh/heert wedern 
Li & |elfg mer meer befhaegjt: | 
—4— Veracht /ver laten / dit gact-ueder/ 

t Qiemndt dan Godten klaeght. 
Hoth, 2.22.4. AE kruyce weeft te veeden / 

14 4 ziel gelaten wilt zjn / 1 
Phil. 4.5. Det gaet / blijft aſtud inGods vreden 

dig de Danen fijn ſchjn. J 
5. Dit is een goedt beginne) 

‚fa, arro. uk ben Godt vonnaeckt / zi 
Dik! @ Ziel Wie hier wil treden inne 
Ik Ca: hens geraeckt. 

6. Maer hp moet eerſt ſjn ledihh 
kt Dan creatueren ruft/ k 

| En ſelf genkleefljckhendt niet zedich 
| Coloſſ. 3.5. Door’ xe fierven der nuaer luſt / Î 

N 7. Soo’ eeuwig) gacdt wilt ſoecken 
Mute 17, 21, O Ziek van binnen bzoet/ Je 

E . Epbef.s.14. Daer moet dan od in lichten hlaechen tz 
} Suit ghn binden dit goedt. 
JR 8, Bat’ herte fal berbljen | 
nit En macckent oock geruſt / 
I Der loſt ban alle lijen 
Coloſſ. 12e, Jet Godes vꝛee gekuſt. 
9 9. Peince des hemels ſchoone 
EN © Dact toc u | hülp biet / 
EM Kont 8,26. Kracht / en flerkhepd bart uien throone J * 
el Dooꝛ u geeft ín mn giet. 
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Liedekens. 

APet achtiende Tiedeken / 
Op de wijfe : 

Neri ò fchoonfte van u 
gebueren. 

J_ %ethooren nu ghy jonge Wieder ' 
je Aat dat men hier geduerigh vind 

kat niet na t fwarte maf moet blie: Gen. 3.19. 
den/ 

(Beor den doodt /Des ſondes Rindt. 
2. ot ENC is s Menſchen lespra. 103.15, 

u / 
wr wiet anders —* dte 

ymnu heden hoogh 
u —* gaet hy al na het graf. — 

3. Biet doch De ſtralen ban n vogen / 
‚Beh! fiet dach metter oogen ſtrael / 
{op Die boomen Die verdroogen / Spz. 14,16, 

enroept:het ſtervet altemael. 
4. BRgint ban uw Jeught fn blieght Sap. 5. xr, 

Benen, 
fa Felder dan den fnel'en pij!/ Sap. s. 13. 
Pe jonckheydt Die is al berdwenen 
det ſterft al Boog Des doodes bijl, Matt. 3. ro, 
s. RECHt enkande Menſch niet Gen-47.9. 

wel teïlen 
Die fijn leben nu tellet lancgh / Pſal.39.6. 

Naeghden fonch / ende vock Geſel⸗ 
len 

Sy komen al ín doodts bedwangh. 
6, CORt$hoaide ick noch eenen tale Mut, 2,20, 

Die tot my ſprack uat Gades Tijch/ 
Die mp left wacht / ick wel eerst hale 

Och ; tilt doeh waechen al gelijck. 
| | ‚NEE mt 

39 

3 
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40 chriftuêrlijcke 
7. NEEmt ghy fpeelderg nu uwe bollen} 
Op uwen kloot dees ſpreucke fcheijft . 
Baer den parel boe ich de nurollen/ 
Soo den doodt na het graf mp dzijft. ew 

8, L 1 Stig den tjd muis ontloopen/ les 
Waer fal ick hem nu loopen naer : 4 
Och hadder pemandt tijdt te koopen / 7 
Elck behoevet wel tijdt voorwaer. 4 

Pſal.39.72. 0. DOCHT Recht ick mijn eerfte jaren 
| AI ban mijn Kindſcheydt níet eu fie/ | 

Nochtans foa wil ick voorder baren/ E 4* 
Ick ſoeck tijdt / ende tijdt ick vlie. 17 

10. kern Jongh / ’t kan biert niet 
duer 

Matt.6.33.'t Geen —— duert / laet ſoecken we 
Wat is hier dat niet kan verſueren: 
Maer ’t eeuwigh leben /Daer ban ig bep, 4’ 

Gpb.s.16. 

Bet negenthiende Tiedt / 

| Een Nieurvv -Jaer Liedt, 
4 Op de wijſe: 

| Edel Kerfo u Maeghdeken fuyver ‚Ève, 

ch a E: t nieuwe Jaer 
Eyxh.ʒ3.14. Wilt nu vperigh ontwaken / 

Ghn Menſchen al gelijck / 
Col.t.tꝛ. Ghn Chꝛiſten Schaer / 

| Penft Godt in defe ſaken / 
Tooft hem oock arm en vijch/ 

Ta Die u minn’ Ich | 
Beb: 2.14. Derloft heeft unt doodts banden / p 
a Pencht het naer/ o Cheiſten — * 

— 

— 
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hed 

| 

Ad, 

we kijft hem im alte Banden, 
ws, Gn t nieuwe Jaer 

Hitt u tſamen berepden/ 
“bn bolcken alghelijck / 
y ontfangen klaer / 
ten Deer der eeuwighenden / 

« Â1 wierd arm/ Die was vijch/ 
omt blijdelijck 

‚hat d’ Wemel hoogh verheven / 
am ons upten ſlick / doodts ſtrick 

… de lepden totten leben. 
3, Int nieuwe Tacr 

… Milt defe gaef ontfangen/ 
hert berlangen laet/ 

Chꝛiſten ſchaer 
za veidt u ban verſtrangen 

J bes doodts / der Wellen ſwaer / 
wis de heldt/ 

he Leeuw Suda ghepzefen/ 
hie Door zijn gewelt / bermelt 
hen bpandt heeft verkneſen. 
4 In 't nieuwe Haer 

ft ong de Don gepzefen/ 
mn te beelichten foet/ 
mg Menſchen fchaer/ 

„ werklaert ín ’t Hemels wefen/ 
Haecht op duyſter gemoedt ; 

3, Coʒ. 8, Je ï 
oa. 6, 38, 

I. Cos. 15. 

55. 
Eph. 2, 4 

oʒe.i3.4. 

Eſai. 9. 5. 
Apot. 5. 5. 
dol, 2. 15e 

Mus. 1,73% 

Bant u cht goedt Ao.i3.. 
xchijnt uu door Gods weldaden / 
Blijft niet inder nacht / veracht / 
ꝛeemt wel waer Godts genaden. 1Teſ. 5.s. 

Int meuwe Haer Cit. 2. 3. 
s ons een Kindt gebozen / 
N enſch bebencht dit werck / Luca, Je 
ent liefden klaer 
A: Deoegh 
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ATITCCT II CKC 
Eſa.53.7. Droegh ho des Daders tooren 
Pet. 2 21. Met ſmerten in dit perck / 
7eeft foo fijn herck 
pants · Sewaſſchen metten bloeden/ 

Cotten levens pleyn / ſeer ren 
Hier toe brenght ugemoeden. 

6, Inꝰt nieuwe Saer. 
Erags. Een Soon is ons gegeben ⸗ 

Wiens heerſchapp is groot 
O eerwigh Daer 

Joh.z.14. Ghn helpt ong totten leven / 
Derloſt ong ban ben doodt/ 

Sap.s.17. U rijch minjoot 
Epb.retr. Maeckt aha u Bzundt gemenne/ 
Lute 23,29 Denckt dit goet/ a Menſchen foet/ 

gr ei met oe Ja hs dh 
7. In 

Met beolijck ordt beren, 
Wet arten 
Bloemkenẽ sore 
En Pogelkens die lehen/ 
Wie maken groot gefchal/ 

Mom. 1. zog Setupgen al 
Pan haren Schepper henligh; 
Menſch berfint / oock kerbint 

mrat.3. zo. Ce brengen beuchten venligh. 
8, Prince minjoet 

En ’t mieuwe Saer wilt lehen/ 
Pfalmrze Als vruchtbaer boomen goedt/ 

_ Epb.5. 0 © Schepper groot / 
ebr · 12. 1. Door uwe macht verheven / 
WEG ¶ Wy treden mette voet/ 

t Onkruyt verwoet 
fn 't oude Jaer — 

Mat.t3. 25. Gezaent quaedt / — 
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‘Doe: Pupbels racdt/ 
O Peer boedert ons gangen, 

ee — —— — —— — 

Pet twintighſte Liedt/ 
Tot waerfchouwinge aende jeught, 

Op de mijfe : 

Al hebben de Prince haren wenfch. 

1. 0 QNbedwongen dertele Jeught 
Soekt cé-heplfaem wijſe breugt 

En ín plaets ban genle min 
Paelt d'eerwaerde veden In, 
2. Wie op genie tochten fet / / 

Naccht een laftbaer ſwaer berdziet/ 
Want ‘vat Denus maeckt en boeght 
Schepdt altijdt met ongenoeght{ 

3, Stetmen opde ſchoonheydt gans/ 
Vatis maer een ple. glans / 
Wat is ſchoonhendt / vleys en bloedt & 
Alſmen quaedt is inꝰt gemoedt. | 

4. Doo ghy om de jouckhepdt paert / 

t Sypeel-fieck hertjen jongh bejaert 

Dal u sijn een laſtbaer Kindt / 
Als het maer is tegen Windt. 

_s, Trouwt ghy dan beel fchat en goed 
ien geen deughtſaem edel bloedt / 
ch ! foo heeft u gierigh hert/ 
Feuwelijck een drzoeve fmert. 

.Maer wie de ught en cer bejaeght / 

(Sal niet binden ’t geen miſhaeght: 

Want een deughtſaom vroom gemoedt 
Heefteen ——— — * F 

.D werſoechte lie 7. Daerom on kade bint 

| 
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Wilt op Dd’ pdelheydt niet fien / 
Maer ſtelt ín De deught u luſt / 
Soo hebt ghy de ware ruſt. 

7. Alle ſchoonheydt / alle pracht / 
Alle grootſheydt ban geſlacht / 
Alle geeſtigheydt en vreught / 
Is maer onluft ſonder deught. 

8. Deughde ig een heyligh goedt / 
En baert heunigh in ’t gemoedt / 
Poor ons Meynſchen op der aerd 
Die foo dickwils zijn beſwaert. 

9, Dande vruchten Lan het Landt / 
Dande vruchten acnde ſtrandt / 
Sien wy Dat het lichaem groent/ 
Sien wy Dat Get leben blacpt, 

ro. Maer de arme Ziele fncht/ 
Derft fp ’t voedtſel en De Leucht 
Die De deughd in overbloedt / 
Kan doen groepen in ’t gemoedt. 

11, Wilt gn beede op Der aexd 
Wilu Ziele Hemel waerdt / 
Soeckt unt deught / u broodt en wijn / 

| Sodt die wil u hulper zijn. | 
nt 

Det eert-en-twintig fte ied! k 
Op de wijle: 

ai Aenhoort’t geklagho bloeyen- 
* de Ieught. 

12. MVn gehlagh hooet/ en neemt ME … 
M waer | 
U doopſel / bolght níet deſe ſchaer 
Die meenen fijn// dan Wel te sijn 
Met cen Doop maer. ‘el 
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2. En ſtaen foo op Dit facrament/ 
Mock op ’t abontmael feer berblent/ 
it Dtichtelijck werck / ig haer ooghe 

mert 
Paernaccktellent , (derf/ 

3. Want 't fal haer Dieren tot ver⸗ 
Doo ’t quaedt in haer niet en verſterft opp, om | 

Den ouden Mens // met Tuft en Weng ; 
Kl in’t gemoet. 3 Aom.6.4. 

4. En dat begraben wordt minjoot / 
Poor het Doopſel al in den doodt Gal s.16. 

eet bleefche quaedt / met werck en Rom.«. 
Tot in het graf. (daedt / 

5. Opdat gelijck als Chriſtus zu 
Derrees / ende opklam Daer by 
Ten Hemel klaer// al bp zijn Waer 
Eer vechter handt. 

6. Wy oock alſoo berrijfen t'facut 
Aneen nieu leben/ nae 't betaem / 
{En oock daer bp//tot ong Heer ben/ 
Op ftijgen al. 
. Want foa kop inden bit ren doodt Tam 2,35; 

Pet hem hebben gemeonfchapgroot 
Soo fullen wy / / oock hebben ben 

et leben ſchoon. (klaer 
8. Dit is die kracht daer t doopſel 

Pus op wijſt / cn oock leert cenpaer / 
Daerom volght ſoet // dees regel goedt cbe.6.3. 
Na Paulus leer, Joa.i.a⸗- 
9. Johannes ban f‚jn Wwater-boop 

„AIS metten binger ons wijſt / loop 
Altot die Heldt / / na mp geſtelt / Joa.i.a6. 

Die ſal u klaer 
11. Doopen metten henligen geeft/ Mat. 3. 14. 

En metten vuer in Dit forreſt 
4 € 2 Der 
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| 46 cherfmeriijcke ek 
9 Der liefden fchoon//’t welck verbrandt w= 
Hi toon / | 

FiPIG Al's vleeſchs luſt. En 
k 11. Ma 8 begeer heks ick Dit liedt 
Ln Aldus geſtelt / doch ſcherplick fiet 
9 Op ’t betekent//en blijft niet blent | 
Kif Op 'ttekendoodt, _— | 
—XF 12. De Heer geeft u fijn zegen weert / 

Pfalrar,, Dat gho van t goed uniet en keert 
t welck ar nu bzoet/ inu jeught foet 

. Hebt aengebeert, 

b Pet twee-tn-Wintighfte Lied, 
Ki Op de wijf: 
ĳ Godts genaedt en weldaed, 

kj 1, J Euobbiah hert / 
33236. 18. Pu doch werdt 
ik ‚ Geeftelijck genegen) 
E Gas Om in's Heeren wegen 
4 @phosorse Ce wandelen eenpacr / 
< | — Na Godts woordt openbaer / 

| En feer bert 
ret uhert 
Pan d'Wereldt te degen 

Joa.5.15. Keert tot Bodes zegen / 
Dn ſal u helpen klaer / 

RE oog fijn genaed Loozwacr/ 
HL 7 jr —— leven 
J al hy u geben 

| Eſa.40 · 29 · Stertkhendt inu gemoedt / 
Soo ghy met beven 

Phil.z. 12. Hahem gaet ſtreven / | 
4at.11.29. Al in Ware ootmoedt / 143 

Ooch 
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Enoock daer beneben 

Er Liedekens, p 

wepotk fult ht 1 Joa, s.4 
{ls dart bly | 
Wereldt oberiwinnen : 
En daer by 
t bleps ban 
De Iuften van binnen 
Booz goet beginnen 
En Godt bemimen. 

2. Goedt begin/ 
“Bodt bemin/ 

Is den wegh ten leven / 

Gal. je Ì 6. 

rije 6.1. 

… Behoorfaemhepdt niet kleen / 

“wSijns ouders mt gemeen : 
Dit verſin / 
Ende m 
Deughden wordt bedreven / 
Daer toe wilt u geben/ 
Want dit hebet certeen 
Groote belaften vecn/ 
Pie Godt fal geben 
Al Die aen kleven 
b’ Gehoorſaemhendt ſeer goedt / 
Pier ín Dit leven / 
Oock daer beneben 
Wet eeuwigh leben fet : 
Daerom bly 
„Milt doch by 
Godt den Heer aen-kleben : 
"En daer by 
Wilt oock ghy 
Awe ouders geben 
t Gehoozfaent leben / 
Daer dn wilt —* 

— na ſtr 

he s € 3 En 
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48 Schriftuerlijcke 
En dach geeft 
Gehooꝛſaemheydt ſchoone 
U Ouders ndoone 
Goedt · willigh met der daedt / 

dra 34.15. EEn mijd ban herten ’t quaedt/ 
ſa. zit Door Godt beeft / 

Sedigh leeft / 

Waer feer reyn/ 
hu gemeyn 
Met de beomen t° ſaemen / 
ult certeyn 
Blincken plenn/ 
“ls de Son beguamen 
AL nae ’t betamen/ 
In Gods KFijch/ Amen. 

Oet dzie-en-twintighfteliedt/ / 
Op de wijfe : 

Wat vintmen nu al blinde lien. 

. Erie en geſont ſpaer u deldeer/ 
ae Ziel en lichaem t° ſame / 

Int geloof! en deught tot Gods eer/ 
ì Dik 
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iedekens. 
Dit wenſch ick u ban herten ſeer / 
Tot eeu groete bequame. 

| _2,ANSiet ghotwee gepaert te ſaem 
Ueb. 125 

Pp Chꝛiſtus u Heer goedigh/ 
Joe Dat hu al is boorgegacn/ 
Ach wilt niet Wijchen ban de baen / 
Fn krups weeft oock fachtmoedigh. 

z. PYnendzoef heydt hy leed onfoet/ Efa 55. re. 
das lijdt ſaem en verduldigh / 
Ban booft Menſchen ſeer onbroet Wits 

On leedt De doodt bitter als roedt 
Pie nochtang was onſchuldigh. 

1 Det.re, 19 
21 je € 3, Ze 7e 

„ET moeft ooch Paulus in gebecht *- SOL H 
®oo: Gode genade ftrijden / 

Tegen eender Datanas Bnecht 
Die hem met Lunften ſloegh ontecht/ 
Dees peickel moest hy lijden. 

s. ERen wilt altijdt u Heer foet/ 
Waet u Doch niet meer houwen/ 
Man tegenſpoet / of twdelijck goedt : 
waer weeft altijdt feer twel gemoedt 
Paftaen den Weer te houwen. 

6. SOO Neemt het alles ban Godts 
handt/ 

Wel of wee / foo 't mach Komen) 
Met lijdtſaemheydt befit Zicls landt 

Bewijſt u wel van allen kant/ 

Als Oodt-bruchtige bomen. 
„EN boog al doch hier wel op Iet 

} @m geen dzuck ban Dees eerde) 
Den Heere upt u finnen fet 
Maer boben al bemindt fijn wet / 
s cen noodigh is hp weerde. 

« a? 

Lut 
8. Zn den Peer hout met Dabid ſoet pſa 

Die ſpzack ick bene nde: Heere / 
4 
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40 Schriftuerlijcke 
Na Pemel/ aerd/ of tijdlijck goedt / 
Als ich maer u heb in ’t gemoedt / 

fatar. Mau berlanght mnfeere. ĳ 
Uit 19.1. 9. CH ziſtus was oock Zacheus deel/ * 

Geldt/noch goedt hem kan letten/ 
Wv gaf daer ban den armen beel 
Betoonde foo der liefden ſtreel/ 

| Singh Eheiftus in ’t hert fetten. 
Phil.3.85. _10,TEN GELDE oock bp d° Apoftel niet 

t Was alg dreck in fijn oogen / 
| Wat men Gier metten oogen fiet/ / 
4 Moms.3s. Noch druck of anghften ſwaer berdzief 
| Dooꝛ liefd kond hy ’t al doogen. 

Lute ra 42. 11, Sa verkieſt dan Dees weerden ſchat 
Blijft hem vaſt ingelijvet / 

Matt. 7. 13. Gaet neerſtigh na De ſchoone ſtadt 
4C{D7.7. Die lepdt ten eyndꝰ band’ enge padt/ 

bil Daft ba den Heere blijbet. | 
eſſ.4. 17. ,3,DOCH TE Recht denckt omꝰs ies we 

mels vreught 
| Die daer eeuwigh fal dueren ’ „ie 

4 rYoa.r. 17. tWDerelds is maer een klepn geneught/ / 
| t Dergaet in korten ſtondt / dit heught/ / 

Ì t Eeuwigh blijft t'aller uren. | 4 
S 201.418 13.STN HUTSVROU s Hemels Wils; 

J0a.14.3. Prince ſchoon / | 
* Daer ſal brengen ſeer blijden / 

Vet.5.4. En geven haer der ceren kroon / 
| Cot een genaden vreughdioh loon / 

Apot.21.4. Derloft ban alle ijden. 

Det 
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iedekens, 61 

Het vier· en twintighſte Liedt / 
een klachte der wheyat, dat fy vande in 

Feught foo werdt vertreden. 

Den tijdtis hier datmen ſal,&c. 
Ofte : „ik 

Reyn Maeghdelijck pylaer. a kk 

t VT lt mijn//een pijn ser 20 
V Aldus berklennt te weſen 4 

Sp der Jeught fijn 
sen ick bergeten heel/ 
Fenijn//ooog wijn 
Berdt feer ban haer geprefen/ U | 
tet drincken dunckt hen cel/ J. 

aer ſchade ſchint boosdeel/ 
doo dom is Jeughts geſpeel/ ij 
Belchs bloem balt ban haerfteel: Efa. 40.b⸗ Î 

„iet hoe Dat hier onachtfaembhendt ik 
“Den tijdt bernuift ende affendt/ — 
dulchk fent//antfendt Ef 
Soedt oozdeel Die ’t mifgrendt, J | 
. Komt Yeught//en beucht Prop.8.12. J | 
Londer mijne leefen/ Plzen f Ik 
Soe oogden en deught | 
Leert//Die zijt goedt ban aerdt / J 
vreught / / geneught / — | 

sen wilt ban u niet weerert/ | | 
Ontfanght mijn liefde waert: u 

Nierom geen moepte ſpaert/ 9 
Schoudt / vliet / / wat traegheydt baert 4 

‚ern niet dan ſchaed vergaert:  Catomtraur O0 
& $ ilt EO 
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51 Chrittuertijcke 
— ng” eraa u —— 1 

ern 34 EGDE DAN Wet gebeuucht boostan/ 
mir. en ſtrijdt / / met vlijt * 

Aenbeert om Dien gijn vrijdt. 
3e Siet toc// ich Doe 

Cen pegelijch ten goede) 
Die op mijn hebben// goe/ 

| Acht met hert fin/ gedacht | 
Denckt hoe// ick fpoe 

eh Als Die niet werde moede / 
Piob.ra8l Myu te gebruycken tracht/ 

Den tijdt na niemandt wacht / 
Die flummt bn daegh oft nacht 
Derſunm haet geen na klacht, 
t Derlieg tot fijnder grooter ſchandt 
Dan cen foo koſtelijchen pandt/ 

| MNiemandt / /'t leer bant 
| Probz. r. = us oefferit u berftandt, 
| 4. Oe wet// gefet 

Om weeren/ wat mach fchaben/ 
Neemt aen (onder berlet/ 
Züt oorden onderdacn,/ 
4 e — hu —— 

en tijdt foo ſonder fmaden / 
DIR, Der wijſhendts padt fult gaen 

Haer inden grondt verſtaen / 
| Dit is / Die rechte baen 

Sewis / geen pdel waen / 
Tie 't oyt re recht verſtonden fiet) 
1 —— biel hem foo ſwaer doch 

níet 
Ghn kondt goet rondt 

19 6. ä | 
Dise , 2 5 Wermeerderen u pondt. 

s. au gracpd:// en bloeudt 
Fijn geeſtkens untgeleſen / 

Met 
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_ Liedekens. 83 | 

Net 'g geeſtes natuer beſproeyt 
Eſa 4463 

Deeſt neerſtigh iu ’t gebou / 
Luft boent// kloeck roendt / 
sE laet u niet verkneſen / 
Ick wijf hepdt/ uwe brouw / Bos 
Bal geben u mijn trouw/ ers 
Pijn naem// ick boog u behouw Peat. 3.16. 
Ben faem Die ’t opt vergouw / 

Met rijckdom goedt en cer belacn. 
der ban haer falfe zijn gedaen/ 
Pie teer// in leer / 
Naer in 't berfupmen meer. 
6. Wijn zee// ooch mee/ Pr0v.r 4, 

Pe jonckcheyts vordeel dede / 
VDiilt gh niet zijn gehoont / Pros. rs. 

Pp boor u tuchtſter kroont / 
auſt / vree / / ín ſtee 
dan tweedracht ſtaen alrede/ 
Boo mp met reden Loont 
Dat oopden by u woont / 

Wet konft/ wert ghy verſchoont / 
Tijdts jonſt / u wel beloont / 
dierom u tijdt doch wel beſteedt 
Tot deught en eer zijt fnel bereedt / 

B ontucht// — 
mijt gierigh tot leer· ſucht. 

— — — — — 

set vñf en twintighſte Ziedt / 
det bf Op de het ‘ 

MeMimfaem beeldeken Amoureus diet beyes 
kracht, &. 

bf} Shu edele jonge 4 eught / 
Waor gn —— —* 

In des Leeren naem MEL vor 

— € 6 u ooft 
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af’ 54 Schriftuerlijcke 
Pſa.r48. 12. Looft hem gebenedijt/ 
4 Altijdt//verblijdt 

Int goede//o beoede/ 
di In dit dal 
ii Da 14.2. De Peere//iet neere 

lal.949. Op ons doen al/ 
Want hyen / / altven 

Wik Ons helpen ſal. 
_Epb.s16. 2. Prijchel iſt te leben fiet 

At In defe Wereldt guacdt/ / 
Pſal.34.1. ok * Deer zijn hulp aenbiet 
J Die leeft na ſjnen rae 
Pſal.ʒ.a7 · Afſtaet/ verlaet | 

Boos leben//aenkleben J 
En Wilt den Meer 
Mat.i i.28. Die ſmerten / / van herten 
pi an nemen geheel / 
—90 En geben//Daer neben 
—J Dat Hemelſch juweel. 
_ voazrs. 3. Biedtu de Wereldt haer ſolaes 
nk: Schout fulcks alg quaedt fenijn/ 

Md Haer voornemen ís ſotheydt dwaes/ 
Eſa.ꝛ tx1. Sal haeſt verandert zIjN 
Eſd ·⸗.9. Fn pijn/hoozt mijn 

| Mewagen//haer plagen 
{are 9.43: Eynden niet/ 
Mat. 3.47. In weenen//met eenen 

* 
mater GE —— —— a Le 4 Á {u fwaer Lerdetet/ 

ik Siu quelten//der hellen 
, Mi Dit wel doorſiet. 

| 

kj Weeſt gp alg bloemkens fracp ge⸗ 

lant 
ï Î In den Dael hier beneen / 
! Matt.5. 16. Geef vouche foet ende plapfant 
OE _Poorelck Menſch groot en kleen 

t 

1 kh: 

? 7 

Rts 
s Al 

4 Ge: © 
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Liedekens. 
tGeween / 5 
Salu niet deeren / / die Heere 
Dal’t is waer / Sap.s.r7, 
U loonen//en kroonen 
Verſchoonen hier naer / 
En geben//het leben 
Befchzeben ift klaer. il 

5. Groendt / en bloendt / in deughden prat, 14° 
fchaon/ 4 

Als boomen aent’t water jent/ 4 
Bidt Godt dat hy fijn geeft ydoon Mutters, 13e 
An kracht en waerhendt fendt/ omtrent 41 
25p u wil blijven / verdryben Aoa.14.16. 
Alle nijt/ | 
Dergaren//en fpaven/ 
Bewaren altijdt/ 
Doo? dwalen//en falen 
Waer dat ghu zijt. 

6. Oozlof o Jeughden gedencht mijn 
In u gebeden venn/ 
Vat wy by Chriſtum mogen fijn/ 
Komen in ’s Hemels plepn//certenn; 
Soo wil ick mede//o lede 
Dan Eheift | 
Gedenchen//niet krencken / 
maer 't ſchencken tat du 
Wilt beften/ /ten beften 
Die reften ban mp. 

mn 

— ed 8 — — ms hd — 

— —— 

* „» 

— —2 

— di — - * 

* — — ——— * 
Ei EE. — — ee — 
2 — m 1 ri was 

en mn — 

— — 

*— 

— —N — — 

— 

Det 
— — 
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55 Schriftuerlijcke 

_ Bet feg-en-twintighfte Tiedt / 
fs een Lof-fangh na den eten zom over tafel 

tefingen, 

Op de wijſe: Ban den roo. Pfalm. 
Ghy Volkeren des Aertrijcx ál. 

Dault. 8.10. TJ @fendanchsp u liebe Heer / 
| za 14 ons nu hebt tot uwer cer / af 

efpijft ende gelacft te ſaem / 

Eeuwigh moet danck sijn uwen vaert, 

. Ong zegent en gebenedijt 
En oock deeg u gaben altijdt / 
Die op nu van u goedighendt 
Hebben genuttight / wel berendt. | 

AIutt 13. 5. _ 3 Taet namaels ons deelachtigh 3
58 L 

zRat,z5, 28 .H eeuwigh Difch/met °s Hemels wijn / 

Belooft boor uwen Doon eerbaer 
Jeſum Cheiſtum / / dit werde Waer, 

— — — —e —j — 

Met ſeven⸗ en· twintighe Tiedt / 
Stewme: 

Schoon lief wilt my trooft geben. 

Bij Ofte: 
al Van den Jeften * Wilt mp wiek 
| ſtrafſen Weeren, 

1. 1 Eught u wit ick aenſpreken 
Dic hier fo gaet unt· ſteecken / 

Nonckt met u ſchoonheydt hoogh / 
J5 aneh iet u ſchoonhendt hoogh/ 

En Krait ban u jongh leben 
echt oft wiet fou begeven, 
8 mu jeught foo vꝛoegh. 

a EE dE — - 

end ef DR SP PMP 

2. Kondt 
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Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ACT: 



Liedekens. 
2, Kondt ghy mp wel vertoogen / 

Een ſchoon bloemtjen boor oogen / 
Dat niet haeſtigh vergaet 
Dat niet haeſtigh vergaet / 
Soo ſoud ich ’t oock gelooven 
Dat niet en ſoud verdooben 
B fchoon en foet gelaet. | 
3e Maer laet cen Dochter komen / 
En peoncken t'haerder zomen 
Al met haer wangen roodt / 

m AI met haer wangen roodt/ 
ee: fchoon en bzuyn oogen. 
met hert Doo: min berdzoogen/ 
op berdzooght dooz den doodt: 

4. Ick ſagh een rooſe bloepen/ 
t Scheen ſy altijdt fou groepen/ 
Waer fp verwelckte vras/ 
vaer la berwelchte ras / 
Daerom en wilt niet bouwen 
Op ſchoonhendt ban de Prouwen / 
Want 't vergaet haeſt alg gras, Eſa.40.6. 

5. Ja veel ſnelder enlacn 
Als dooft een ſchilderacy: 
Beel ſnelder dan cen roos / 
Deel fnelder dan cert roos/ 
Derderft ban des Dons ſteken / 
Soo komt de doodt geftreken / 
Maeckt bleeck de wangen bloos 

6, Deden ſtaet ghuin t bloenen/ Sp.rort, 

Moꝛgen gaetmen ũ ſnoeyen / 
Een ſinchkingh valt wit ’t hooft / 
Een ſinchingh valt upt ’t hooft / 
Of ander ſwarigheden/ 
Komen in uwe leden: 
De ſchoonhendt dan verdooft. 

57 
Datrozrsd ' 

dà. 

7. Daer 
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AE Mal.4.2. 

Cal,2.6. 

58 Schriftuerlijcke 
7. Daerom o jonge bloemen 

Pan ſchoonheyt wilt niet roemen 

Niemant oock ſeer bemindt / 
Niemant oock ſeer bemindt / 
Alleen om ſchoon aenfchijnen / 
Die haeftich gaen berdiijnen: 
Maer tot deught weeft geſint. 

8, Prince, jeught hoort ten leſten / | 
Vooꝛ al foo wilt doch pꝛeſten 
Na des fchoonhepts fonteyn / 
Ma des ſchodnheyts fontepn/ 
en Son die altijdt ſchynet / 
En nimmermeer verdwijnet / 
Dat is ons God allepn. 
__ 

Het acht-en-twintigfte Wiedt/ 
Op de wife: Vanden 88. Palm.” 

Heer die my dus langh hebt, &c. 

Le T ect nu doch na de ſchoone ffadt va 
& hp liebe Jeughde altefamen 

Wilt dach wandelen na ’t betamen). 
AIn deſen tijdt den mallen padt/ 
Want wie fal u lenden ten leben/ 

„6, Gelijck wp klaer binden beſchreben. 
2. Toerigh ikt doch twel beraen/ 

onder omfien / nu ſteedts bodet tes 
ir — 

Op deſen wegh die u tat breeden 
Sal breugen / ſoo ghy broom hout aen: 
Daerom wijckt mit af in dees dagen/ 
Maer wandelt voort fender —— 9— 

SEE W 
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Liedekens. 59 
3, Nudie „er doo, zijn goedtheydt Bat, 3.42 

reyn 
geopenbaert heeft ſeer goedich 
sijn wegh / en oock fijnen wil ſpoedigh 
dagelijcks laet hooren gemepu: 
Bilt doch a lieve Jeught verkooren / 
hier na ſchicken na’t behooren/ 
4. TGEN doch hindert op dit pas/ ebt: * 

am te leben na Gods begeren / pb.4.22e 

dat wilt doch altijdt ban u Wweeren: er af 
nde u nu begeben rag | JAL Ir, 

Jm uwen B2updegom verheven / | 
tedigh met luft en liefd’ t° aenklez 

ben. 
s. GEReet maecht u oock alte faem/ gmar.2ger, 

IS wijfe Maeghden feer bequame: 
wi Ip dat ghy meught zjn aengename 

Beupndegom die wbeguaem 
Ig dan ſal nemen ſeer vreught · rijcke / 
boog sijne Brundt ſeer autentijcke. 
6. Richt daerom al u gangen fijn 

ha zijnen wil totalen ftanden/ 
1 Ap Dat ghy meught woeden bevonden Foa.ro.27° 

van Die Schaepkens die t’ allen tijn / 
Me flem Haers Herders vlytigh 

hoozen/ 
in bolgen hem foo hy gaet boorten. 
„Toont u hier mals Rinders goedt / Efa.ss.ze | 

Wwes Dades wille te betrachten/ Le 
sijn Wet Wilt ſteedts in u gedach⸗ 

ten 
Dragen/ dat ghy altijdt feer ſoet 

” Daer bagb en nacht meught ban ſpre⸗ 
en 

„nn foo de boomen zijn geleken. . | 
8, Staens 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
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o Schiftuerlijcke 

PueBrr.se B. Staendeaen het water geplant; 
Die haer bauchten tot allen tijden _ 

Pooztbzengen ſteedts fonder bergden — n°” 
Eer beguamer tijdt feer plapfant/ + 
Diens blaeders nimmermeer verdzogf — 

Maer feeds bloeyen vooꝛ SIEN chen 

oegen/ DR) 
BEN: 1,1% ò. Dug moeten de gerechtige nk 

L 

$ 
@ock ſteeds in deught bloeyende weſen 

Op dat haren Dader doo, defen/ ;r 

Mach krijgen zijn rechte eere : 
® Teught tilt doch hier toe fpoeden/ _— 

Beer neerſtelijcken als De broeden. 
o, OCH wilt doch tfamen met aendacht — 

maat, 26. 40. Altijdt neer ſtigh bidden en waken / 
Wurê.12.35 En u foo ſteedigh berepdt maken / 

Op’g Heeren toekomiſt dagh en nacht 

Op dat als hy u komt hefoechen/ 
hr meugbt berepdt zijn / als de klocts · 

ken. | 
11. Totter bzuplpft feer excelent / 

Al met uwen Koningh feer ſchoone 
fu te gacn/feer liefljck ydoone / 
Boven alin des Hemels tent/ 
In Die weerſchap wilt dit doch vaten 
Daer vreught ſal weſen boven maten, 

Mat.22 · xi1. 17, Eerlijche gaſten ſullent fier 
Moeten sijn / Die Daer ſullen mogen £ 

* 

Mat.⁊5. 10. 

Ld 

4 a nl Ek an aes 

Hab.r.13. Dtaende blijven/want ’sWeeren oogen 
Die zijn ſoo reyn / hoort dees manier 

Dat zu ’t befmet noch onreyn waer ⸗ 
lijck | 

‚A 

Mi | 

“Nl 

9 

je la! Te 
Miet en magen aenſchonwen klaerlijcn. 

‚ SMatza,rz. 13, Ruftudaerom met neerſtighend me 
at ghp met ’t rechte hlept ſeer ar ok * 

J ⸗ 

* 
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WR 

Liedekens, 

Sereydt menght zijn tot alber uren 
En foo u Beer doch nu berbepdt/ 

61 

“bos fal hn u tot uwen loone / Mis 
Mer na geben Des lebens kroone. pot. 1; 18, 

14. Dan reyner liefden ig Dit liedt / 
Ap n begeert aen u geſchreben: 
btedigh wilt den Meer den prijs geven 
ten laet daer ban wenden niet/ 

‘soo fult gh met Godt s uptberkoren 
damaels oeutuiglijk bꝛ eught oorboren. 

Bet negen · en· twintighſte Liedt / 

Een geluck⸗wenſchingh tot het 
Predick-ampt. 

Stemme: 
Vluchtige Nymphe waer heen, &c. 

C Aſelijck zijn de voeten ſchoou⸗ aí. sars 
Dan die met een foeten toon / 

ta Oods reden/roepen vreden / 
en wiens mondt ig eeen trompet / Eſai.58.1. 

ennelijck macchen fp Godts wet, al.⁊. 

Kr « 3 

— 

2. Kechtelijck dan verkoren ghy / 
denſch ick u te boren bep 
odes zegen /nzoegen regen 

pu cher werck genoegh / 1 €o1.3.90 
Piptelijck flact d'handt aen den ploegh. 

„4 3e NEerftelijch Wilt nu zacpenzact/ att. 13.3 
“enmet blijt afmaepen ’t nuaet/: 2 im. 4.2. 
is De vroede / wordt niet moede / Coꝛ.i 5.50. 
Adzeaeght ghy der Sonuen ſmacht Cant.r.se _ 
nomeluck arbendt dagh en nacht. gn 2, Ie 

| 4 Le 16E, 
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62 Schriftuerltjeke — 

fád,rs.r8. Liefen weert (uldy niet zijt 
Mat.io.ꝛꝛ. By der Wereldt in dees tijn / | 
Aat.2s. 21. Maer by dy Heere / krijght ghy eere / 
3. Corꝛ.8· Die ſal w wel loonen faen/ 
1D 4 Ende met vreughden kroonen gaen. 

5. Soberlijck leydt het Acker· landt / 
Sioockt ’t vyer Dat het wacker bꝛandt / 
Om te warmen / boorden armen / 
Die in liefden zjn verkout / J 
Crouwelijck Sodes tuyn op bout. 

Pet.r.9. 6 peughdelijck Gods Cempel ſticht / 

B itu.2.7 > En met Godg erempel licht 
1 Cim.arz. Awen nacften//Avtit u eld | 

2. Pet.5.3. Bout het nieuw Jeruſalem / de 
J 

ot. ꝛu. 2· Dꝛiendelijck laet klincken u ſtem. 
ee 7: Ieugbbelfjch ghp/nu neerftigh bift too 

„rs. Reeht gebruyckt npondt niet quiſt \ 
Aat | * 6 Claer wilt lichten / d'menſchen ſtichten / 
Spr. 39 . 28. Keert u totten Heere net/ 

soOne doet veyrigh u gebedt. Ee 7 
8, BOOTS ſoo doch op Godts ierche P 

wis / 
— Met Gods woordts getupgenis/ 

hd “@ock met’t leven/ hoogh verheven / —3 
Mat.s.i4. Als op eenen Bergh geftelt/ 4 

Godt ſy met u getrouwe heldt. 
ge VAN u ſonden Menſchen afſtaet / 

CLAEr ontfangt dees bodes raedt // 
Sijn goe gaven / u ſal laben/ E 
TA zijn leer Gods woordt bewaert/ / 
COBpíigh weeft niet tot hem geactte 

10, SOON wy ontfaen u blijde lijck / 
VANDE Weer bol bzeden rijck / | 
RYPge reden / en uzeden / 

£‚ Cor. je 11e Die Daer ſtaen opt fondament 

En 
on 
ab EE: 

Blüſt 
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iedekens, | | _ 63 
lift volſtandigh tot den endt. Apot.re, 

11. Soo fult ghy namaels blincken Dan. 12, 13, 
ſchoon / 

BIS een Ster in s De mel throon / 
En oock mede / heben vrede / 

dingen met een nieuwe ſtem / 
of zy Godt in Jeruſalem. 

Her dertighſte Liedeken / 
Opdewijfe : 

Neri o fchoonfte van, &c. 

je Hee hoe langh wilt ghu map bere Pſal. 13. 8 
laten / 

Ende dus ſtadigh ban nm blient 
Bch mocht mijn Ziel u traoft eend 

baten/ 
Die ghy wet eer mypleeght te bien, 

2. Ick hebbe wel gewenſt te ſterben 
De bittere doodt die ſcheen nn foet / 

t Was Ne trooft noch meet te er⸗ 
e n 

Die ick ſmaeckte in mijn gemoedt. 
3. Ghy verlichte mijn herte binnen 

En gacft mp fulcken blijdtſchap 
groot/ 

tWelck niet begrijpen Kan de ſinnen / 
ae foeten wijn ghy mu ingoot. 

4. Brute zijn met mijn gedachten/ 
Te peynſen aen u foet gefpeel/ 
4 Men u inſpraeck im mijns Ziels krachten 
„Twas af ick was in een prieel, 

5, Miet fulch een als wel heeft ges Pred2.5. 
ſtichtet 

Den 
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Pſal. 37 2 Je 

3 602140 2. 

Maer 

⸗ hee | pe 

Den Koningh Salomon (eer wijs / 
Dan bloemen/krupen toegerichtet/ 

als een geeftelijck Paradijs, BE: 

6. Die bloemtjeg Die ich Daer beooghden 
—* 

Dat was u oberſoete woordt / 

Doeor t fangh der Dogeltjes Die hoogh⸗ ce 
Den 

Web ick u Bzupdts lof· zangh gehoordt. 
Am uin hert ontſtack en ick ontworde J 

En bolghde dat plupmen geflatht/ / 

lucht eef mijn geeſt / t lichaem hier 
dozde / 

Boven bp u was mijn gedacht. at, 
8. Maer nu Weer Ichijnt ghy mjn Ì 

pertpe | 

Tijn leven is niet Dan berdieet/ / 

Aaerom neemt ghuu trooft ban mijne 
Die mp bau u wel is gefchicdt : | 

9. O Ziele mijn 't moet acn u breken 

Wijn Godt doch altijde is getrouw/ 
Hy heeft noch nopt zijn bolck b ſweken J î 

Of berlaten in eeuwigh rou. | 

8. vo’tkomt om dat ghp hem gact berlas Pe 
En u liefd op een ander leght / (ren Do 

Wereidts bermacch ghu wilt acnbas P 

ten / 
J 

Daerom fijn trooſt hy voor u deckt. 
114 De rijchdom u eylaes beweget / 

Des Wereldts ger ghy niet ontblie 
Welluſt deg vlees ghy niet afveget B 
Dit iſt dat u brenght Dit verdriet. k :: 

12. Dit doet als ick u wil genaecken 
Heere / dat ghy Dug ban mp blucht/ - B 

DSaerom o Ziel nut wilt opwaecken / 
Meert weer lact hooren u geſucht. 

15. A Ì 
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| A CEKENS, 55 | 
Al mette Bzupdt treet ban u bed: Cant.5. 5 * — dan s Werelds eer / en s vleeſches luſt —35 
— — ilt u vrede SS 

en / 
n Creatueren niet meer en ruſt. 

14. Soo fal u Prins u weer ontfangen smar. rr.:8, 
“ sijn foet bermaech daer ghy na (nackt Joan. 6.3 ra 
dal yr u weer laten erlangen/ 

în fijn Kefde niet meer ber {wacht 

Bet een-en-dertighfte Wiedt, 
en Bruylofts-liedt „ofte een geluckwenſchin · 

ge in den Houwelijcken ſtaet. 

@y be wijſe: 
Lief uytverkoren ick focht 

ufeer, 

Gee ken bzede / wenſch ku fiet / 
Die hier ter ſtede hebbe met bliet 

we Baer nu berheben//in D'echten ſtaet 
„Hie Heer berheben//totuwer baet / Dal 125, 4 

vt ie wil u koen//zegeningh doen/ 
Op dit fapjocnt // Bat u niet quaelijck 

p gaet. 
22. Dees (fact gepeefen/ban God ſeer Geref, 2. 18, 
…… âf$ foo wu lefen//in’t Paradijs (wijs neden 

Angefteltvaerdigh // Godt fchiep be⸗Geneſ. 2. 7. 
quaem / 

ij KOA goedt aerdigh//en gaf hem ſaen Gene. z, aa, 
… Men hulpe jent// tot ſulcken end / 
/ gt bekent // fouden Godt danchen 

geen. | 

3©hp 
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4 Ghy (mee te famen * in dec
ht gest a 

gent tiefbr beguamen // ma
lkander 4 J— 

waerdt / 

pets ensen 
— A jad 

4 E geminnen/wi2upf he | 

ee en finnen/ / in u gemo
edt / ' 

— boren // oock heeft ee 

Eph.s-25e 

Sijn En verkoren // dgemeenn ed
 

ſaen / 
oot//hy p heeft den doodt 

di * minjoot // geſtorven 
feex hesp: » 

(ae 

| 5. 9: nn oock zedigh 
/ U Je 

IK aenktleeft 
En Weeſt met * vredigh / / hem eere 

Een vari weefen //hem Doch 
on N 

aeght/ a 
Epb.533 En * bilt vreeſen // oock wiet J 

k | 
sr. UMan —— weeſt onderdaen / 

—— 3.6. Milt ee —* gaen / / als 
Sara heeft 

6. 5 ghy Pꝛince / ei | 

ke meert/ 
goet u Peinceffe /D20U Sa

ndt ver 

| eert / 
| nckontfaent > 

Wilt etten leſten in DA 
ne J 

— 
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doutet ten beften/ ons ſietht bermaen/ 
be Peer feer goedt// geeft liefde ſoet / 

em muboozfpoet // dat geeft u Godt bes 
quaem. 

Net twee⸗ en · dertighſte Liedt / lijn 
Op de wijft : ‘ 

Fant que vyvray, 

| | Zeft Godt den Beer/ Pſal. r4yre B 
Ghn Menſchen groot en hlepn/ Pſo.i48. 12e 0 | 

eeft hem fijn eer/ J 
eet bie hier zijn (nt gemeyn / 4 

pijn naem altijdt — 
doft en gebenedidt/ Erph. 5. 5. 
tet gBet ſoete toon / 3. 

inght hem lofende pzijg / 
vet Pſalmen fehoon/ 
n met een foet advijs/ 

ie bier zijn tſaem / Gen.2r.242 U 
euwigh Godt is fijn naemy/ Prat. oo. 2, ML 

dele dingh aepzeten/ Pfal. 146 Gat 
leeft Daoz hem fijn wefen/ 

„en geeft haer macht) Webz.r. 3. MN 
eben en kracht/ Job. ro. real 

w Bant tallen ſteden / Joa. s, 26. 
eeft hj beneden, Bon. 1, aas 

etuyghnis daer / 
Man fijn macht klaer / 

(nt openbaer. It 
ts 2.2 onderhoudt Matt. 4-4 J 
dns dooꝛ fijn zegen rijtk / út 
Ddiet hem betroudt/ 

D 
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En neant ban hem geen wück / 
Die fijn gemoedt 
Daſt ſtaet op Den Heer goedt / 
Die kan fijn daedt 
Alhier bebroeden wel / 

Dijn wonder raedt / 
Alhier doorgronden fnel/ 

| DIN, 19. 1. Alte dingh kieer / 
Staet hem tot eenen leer/ 

Wet aerdtrijche feer ſchoone / 
En ooch des Hemels troone / 

Son ende Maen / 

Met — if 
| Paogelen Die ſingen /· 

Pf ICA Pr Die Dierkeus die ſpringen / 
Op bergh ende dal / 

met een foet geſchal⸗ 
t Is boog hem al, 

OPra.rog. 27,3 Het aerdtrijck bzeet / 

wat Daer fn roert en leeſt / 
fa.136, 25. Hy met befcheet 

Waer ſpijs en Loeder geeft/ 

Als ſy op ’t veldt 
eind’ met honde, gequelt/ 
rontepnen mt 

Pla. 104. ov met ‚n ſpringen ſeer ſoet / 

Daer al het wildt 

Hun dorſt verſaden moct; 

Dus is ugoethepdt 
ver al uut gebzeydt; 

 rog,rg. Die krupden ſietmen groepen, 

Aan E43 Die boomen ſietmen bioepen, 
PE or jeptijek in’ veidt / 

Het dient bermeldr/ 
Ied 

… Got lof ban ſin name 
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k | dekens. 

en fijn groote fame/ 
Bet blu gefchal/ 
pijn goetheydt al 
{ck roemen fal. 
4. Hy geeft oock fipijs/ 
„er Zielen falighepdt : 
dant In peeeijs/ 
dns dit beeft toegeſendt / 
dat fijn lichaem fijn/ 
ns een ſpijſe fou zijn / 
eeft ons gemaecht 
ap upt Des Dunvels handt & 
poen wy geraecht 
Jaren in Des Doodts bandt/ 
ijn Soon fandt ho, 
Me maeckte ons heel bey / 
„act ons berjolpten / 
lem loven en prijfen/ 
poor al Dees weldaedt / 
He eeuwigh beftaet/ 
dan fullen un met eeren/ 
seuwelijck triumpheeren / 
(n’s Hemels plepn/ 
Dat 18 certenn 
2002 Chꝛiſtum allepn, 

— — — 

Bet drie en dertighſte Liedt / 
Op de Wijſe: 

Mijn alderlieſſte werheven, 

}T Beet nu op Cheiſti paden, 
O Jeught / ’t is meer Dan tijdt/ 

Wilt u niet beraden / 
D 2 

69 

Joa.6. 32e 

Luce 1. 66. | 

J Joh. je 8 1 

Col. r, 13. 
Epheſ. 2. 4e 
Lute 2 rig 

Col, r. x3f 

Gal, 1. 16, 
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70 chrifruerlijcke 
Maet bleeg of bloet ſubit / 
Maer utot Godt met LIL 
Wilt keeren/ en op houwen 

Pan fond’/ op d Heer wilt bouwen / 
Op dien hoeck ſteen altijdt, 

2pPet.2.6. 2. Recht omgordt uwe lenden / 

Juce 12, 35+ Brenoht goede vruchten boost, 
aes y7 * Deinght neerſtelyck ten enden / 

Al door de — —* 

‚Met geweldt / foo t behoo⸗ 
dgn En wilt den firijdt beginnen/ 

| Soo fult ghy oberwinnen 
Gpbe. 4. 22e Die oude luſten ſuoodt. | 
Matters, _ z,Taalgde wijfe Maeghden 

Die hare lampen goedt 
Hadden / des ſy behaeghden 
Pare Brundegom ſoet/ 
Iet olp overvloedt / 
Wilt u lampen vercieren / 

met deught en goe manteren/ 

| Wier naecu befte Doet, 
d ‚3.14, 4. Nabe liefde wilt haken/ 

aad Keyn ſuyver — 
Ear. s. 16, Taet u lichten nu blaken 

NE — —— cht/ roltaf,4. s. Met fout 1 woorden decent 

A — Soie altijdt befpeengen 

moat. 3. 10: Beede vruchten voort brengen/ 
Ram. 12 12° ’t Gebedr tot Godt opſtreckt. 
Mat.⸗3. 27 · s,°TG een wy voor moeten ſchromen / 

Ist fchijn-hepkigh opſet / | 

Wy moeten zijn als beomen, 

Herteljck onbeſmet / 
2otmoedigh im ame Ô | 

kn fachtmeoedigh bevonden 

jen 9 qulle⸗ 
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— redekens. 
Sullen wy tallen ſtonden 
Zijn na des Heeren Wet. 

6, EN qijnfult/ wilt berfinnen / 
Iſt dat ghy blijft voorwaer / 
Met liefde reyn Lan Linnen/ 
KRomen by Chꝛiſtus ſchaer / 
Och wat een vreught is deer / 
En fal daer ceuwigh dueren / 
Binnen des Hhemels mueren/ 
Pier na fchicht ute gaer. 
„GE Reet ſchickt u al t'ſamen / 

Recht op ten ſmallen padt / 
In liefden na ’t betamen) 
Daer in ſoeckt al u ſchat / 
Tat dat tar mm De ſtadt 
Secr luſtigh mogen komen : 
Dus loop ban fonder fchzomen/ 
MWoꝛdt niet moed’ ofte mat. 

3. Aen u DOCHTER herhoren/ 

Heb ick Dit vu gedaen) 
act ons na °t beste fporen/ 
Wilt dir in danck ontfaen / 
Dus wilt altijdt boort gaen / 
U naften een licht weſen/ 
Dan fult ghn hier na deſen / 
dEeuwige kroon ontfaen. 

OOMEN LATE EERE ve vind re 49— 

Het vier· en · dertighſte Tiedelien / J 
Op de wijſe: Kik! 

Leeft daer wel yemandt foo blijde. \ ait 

ek VYn jock ig feer licht om dragen JE 
M eert ons Cheiftus openbaer/ Fati: 9 

Dus in u jeughdige dagen / 
| | @ 3 

t Coꝛ. B Ge | > 

r Gel. 4. 17e 

Lutce. 132% 

eCf:e 7e NN 
ARRA | 

UK act 
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Chriftuerlijcke 
Laet u doch behagen Klaer / 

Philip. 2. 5, Dijn ootmoedigh nedzigh leben 
Dolght wel naer / 

Mat.11.30. Der Zielen ruſt fal hy geben/ 
U boozlvaer, 

Matt. 4.3. 2. Alkomt u d'Wereldt beſtryden / 
Aoa. 2,15, Wilt haer geben geen gehooz / 

Denchkt ghy dan tot allen tijden / 
Het.4.21. Mijnen Bzundegom gingh vooz. 

Recht wil ich hem nu na treden, 
In Dit plenn/ 
En mer alte Chziſten leden / 
Wienen reyn. 

fa. 92. 14. 3. In's Heeren hof na’t betamen, 
Dtaet als een fazuntsen baljant/ 

Mat, 7,1», Beꝛenght goede vruchten bequamen / 
Foa, 15.16, Want daer toc zijt ghy geplant. 

SGD 13e 0. Wilt u ſeben wel beproeven / 
il, Of glu fiet/ 

Tut geloove nat behoeben / 
Staet of niet. | 

LS Mat, 25.13. _ 4 Álg den Beundegam fal komen / 
Mar.13. 35. Gelijck een Dief mm Der nacht/ 

Apot.3.3. Staet ghy dan Len fonder ſchromen 
Ende houdt doch gn —— 

‚6,rs, Met't Euangeli bol vzeden/ 
isde Aen gedaen / | 
Cph.6 14, 't Pantcier der gevechtigheden/ 

Onbelaen. 
5. GEdencht doch aen uwe namen / 

Die ghy hebt ontfangen ſaen / 
| Doe ghy na ’t Ehaiftlijck betamen 
colloſ. 2, 6, Mem boo? uwen Heer naemt acn/ 

| oen hu de Wereldt verſaeckte / 
lijdelijcht 
| En 
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* 
4 

Dooꝛt oprecht geloove krachtigh / 

Liedekens. 

nu verbondt met Godt maechte/ 

4 Peer rijch. 
9 

‘6. Reynight u herte en leden / Jatob 4%. OE 

Voet de paogte wijt op ſtaen / Dal, 14. 7e 

Op dat den Koningh bol bereden 

Onbelet daer in mach gaen /· EIK 

Dtact tat fyuder vechter ſyden fat, 45. ica HN 

Repn berciert/ | | 

Juwendigh met witter fijden/ Pſal.45. 14e 

Wel maniert. 
— 

„. Int geloove t'uwer baten / Co. 16. 15E 
Wilt doch altijde blijven ſtaen / 9 
Woudt u op De rechte ſtraten Matt.7.13. 

Sonder Daer eens af te gaen/ 

Want hacer eynde feer verheven 

Leydt voorwaer / | 

Tet dat eeuwigh vreughdigh leven / 

2* 

J — 

ed 
— — —“ 
— 8 

* — 

By Godts ſchaer. | kl 

"8. Sijt —* * te vecht geſtorven / 2 Cim.ꝛ. A i | 

Awe oude luſten quaedt / 
Hebt ghy Gods wzede verworven / 

J 

Dat ghy in genaden ſtaet / | EE 

ijt gh geworden deelachtigh 2 Petveraa Ù 

Sijn natuer/ E 
— 

— 

sn 

pt Bodt puer. | 

a DoCH houdt ftyf aen totten ende / Mat. 24. 23 

TER tijdt dat ghy onbeſwaert | 

Uyt dit Dal vol ban ellende / 4 

Bo Gods vrienden wordt vergaert / 
aet ans dit altijdt betrachten / 
Cat’ afichepdt/ 
Op des Kran komſte wachten/ Lute 12,55 il 

Wel berendt, LL 

® 4 Re 

— 

— 

DA 
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7 chriftuerlijcke 4 | 
Het bjf-en-dertighfte Tiedt / 

Een Nieuw- Jaer- Liedts 

Op de Wijfe : 

Leffmael met foo blijde ſinnen, 

| te IN Mie volcken díe hier leben 
Op Ber aerden wiys gefint/ 

2 Pet. 1. 19, Dan de lepdtfter Gods gedzeven / 
Om te faechen ’t heyligh indt / 
Wilt ghy weten waermen 't bindt / 
Gaet ootmoedigh hier en daer / 

ebe. 13. 16. Met u gaen menigh fout / 
statt. 2. 11 Wyrrhe / wuroock ende goudt / 

Offeren in 't nieuwe- Jaer. 
2. Miet ín hoogh verheben mueren/ 

ki Wet prlaren op gebaut/ Ee 
| Maer in leegh vervallen ſchueren 
| Dan der Beeften ſtallen oudt/ 
Hur Daer ſoo meuigh Menſch verkoudt / 

Jen a. 15. Leydt in drzuck in pijne ſwaer / 
1 j Treedt Daer inne wer voed 
img, 18, Om haer ban u ober bloedt 
gen t Offeren in ’t nieuwe· Jaer. 

Ì z. t Eene nieuwe-Jaer aen 't ander/ 
| Blijf: den tydt benout en duer / 
BAI € Als Die lieden niet malkander 

Willen helpen / t'aller uer 
ik Palt het dickwils al te fuer / 

Spr. 4. 4. Die t miet heerden Ban boorwaer / 
| : Soo men in haer hooge noodt 

‘ Miet en komt met ſpijs en bzoodt/ 
| Offeren in ’t nieuwe⸗ Jaer. 

4. Die het bꝛoodt miet boo, den a | 
Der 
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Liedekens. 
Anpt fijn nooddzuft miffen magh / 
Die gae met fijn afem warmen / 5218. rs 

En bertrooften nacht en dagh / 1 Gef.s. 14e ij 

Op dat haer bedroeft geklagh ĳ 
Geen nuftrooftighendt en baer / —4 
Om alſoo de moete klepne Mute 24,2 if vi 

Dan het arme Weeutje reyne/ Ik 
t'Offeren in ’t nieuwe · Jaer. Ii 

s. DV’ Opperfte Prius d Heer der Nee⸗ it 
ren/ ik 

Neemt níet ín fijn oordeel acn/ Ni - 
Die bernuftigh practiferen/ | 
Om ’t berbozgen te berftaen/ KK: 

Maer die weldaet heeft gedaen / Mat.25. 34. 

Dooꝛt geloof en liefd een paer / 
Die oock hy gebenedijt 
En belooft haer vzeught altijdt / 
Mieuwelijck in 't nieuwe⸗· Jaer. 

— e e — 

Wet ſes en dertighſte Tiedt / 
Op de wijſe: 

Orpheus droef van ſinnen: 

Ofte : 

Al die daer zijn beladen. 

Le TJ Reet op den wegh des Weeren / 
Tegelijch Menſche ſuel / 

Neemt ín deughden u gangh / 
keert ute vecht verneren / Petr.5.6. 
Onder Godts handt ſeer wel / 
Verlact de Wereldt vbranck / rar 19. 
wilt nu ſuel met verlangh it 
Een vechte loop beginnen / Coq.9.24. 

D 5 Son 43 
2 
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76 chriftueflijcke 
Soo het wel is bequaem / 
DOCH keért daer toe u ſinnen / 
TE Kecht na het betaem. cad 

Zator NEEmt’s Weeren fpiegel klaerlijck/ 
Leert u ſelfs kennen vas/ 
In’t herte foo ’t behoort / 
denfchoutut u openbaerlijch/ 
COmt {nel al op Dit pas/ 

s Mfalmrez. Feynſt im des Heeren woordt 
Fiet of ghy daer in voort 
DOCH gaet ſonder afwijcken / 

| Tot Godes eere goedt / 
En na het eeuwigh rijcke / 

| Repn in Ware ootmoedt. | 
Jaco,r.a3. 3.Mder werdt gp eenigh vlecke / 

RImpels in u gewaer / 
G Aet ſnel ſonder aflact 
Rag neer ftigh * — 
Bp de fonteyne klaer 

idd Roept tot Chriſtum om bact / 
Aeuſchouwt vroegh ende laet / 

| Niet en ruſtet m deſen / 
Jatob.a.8. Zot dat ghy weder reyn 

Seer gantflijck werdt geneſen / 
DOCH TE Recht in Dir plepn. 

4. AeNfchoutwen fat hy goedigh/ 
Na fin Barmbertiahendt / 
Ende liefde trooſtlück / 

Mauro. Laſterende ſeer ſpoedigh / 
Og u roepen plantent/ 

Bfalmz4e1®, Verlogt/bebeijdt lieflijch/ 
wasdt ghy fender b: f wijch/ 
En met bꝛeuoht overv loedigh/ 

Seer vrolijck ende bly / 
DICH daerom keert ootmoedigh / 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
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Ende den vechten padt / 

Liedekens, 
‘TE Recht tot Cheiſto ben. 

Die is den wegh alteene/ 

77 

Waer doormen Deed? krijght ſchoon / 
En bzeucht in’t herre veene/ 
Ruft ín de nieuwe ſtadt / 
LA een heerlijcke kroan/ 
COmt dan tot uwen loan/ 
Pennſt hier op neerſtelijcke / 
Siert u als Maeghden wijs / 
Met olye ſeer vijche. 
DOCHE Recht wint den pꝛijs. 

6, ANꝰs Wereldts ſmaet ellendigh / Luce 6,24 · 
PIn lijden en verdziet / 
Ende berachtingh quaedt/ / 
Treurt niet maer blijft beftendigh/ 
Ende en wijcket niet/ 
Keyn in't eyndt uwer baet/ 
AEngedaen met ’t tieraet / 
Koegende dan met fuchten/ / 
Nootlijck ſal's Wereldts ſchaer / 
T fa: zijn om haer qua vruchten / 
SO ONgelijch hier nacr, 

————— — — — — — 

Bet ſevenendertighſte TZiedt / 
Op de wijſe: 

Ghy Chriftenen hoort dit kleyn vermaem 

Oft: 
Te Mey als alle de Voge⸗ 

ſingen. 

Mx liedt wil ick u ſchencken gaen 
Qau begeer hels ich't gedaen / 

Tot ſtichtingh wilt li, fiugen/ 
DB 6 zy 

Joh.t4. 

Kiam. s. le 

porrn bi. | 

Sap.s17s 

Mat.if.rs 

pot. We 

Mat.to 2% B J 
Apota.ʒ. 
ORP. SJ» 
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„8 Schriftuertijcke 
In uwe jeught volght dit vermaen / 

Want ’t zijn noodige dingen. | 

Mat.⁊5.47.2. FEeurigh / eeuwigh/ daer is geen endt / 

In vreught te zijn of in ellendt/ 

Sch fchicht daer va u gangen.’ 

Matt.ꝛy. 5. Slaept níet als de dwaſe verblent / 
Wilt nu wacker aenwangen. 

Mat.r6, 3. ERen wilt u heere goedt / | 
‚x Poa. 2, 15. Dolght niet d'Wereldt fp ſchjnt maer 

foet/ 
Och fn gaet bitter loonen / 

Phîilip.z.s. U — —* ín ootmoedt / 

Eſd.a 46. Doo ſal hyer u kraonen. 

B Dect — CORt is den tijdt volght niet 
⸗ vlees 

echie raedt / 
en * Den Dupbel / of de Wereldt quaedt / 

Psed.s.3e Maer u beloften fane/ 
Die ghy de Weer tat uwer baet / 

{nu jeught hebt gedane, et 4 
Byaber8.  v,NEerftigij neemt waer u jonge HIDE heo 

Wilt dach vyerigh / ſonder reſpht / 

Koem.6.19. U ledekens beſeben 
| Poegen neerſtigh ſonder reſpijt 

In alle deught te leven. 

hebz. 12. 1. 6. Ltt of hindert u pet hier acn/ 

Dat wilt met vlijt af leggen gaen/ 
Endeu neerſtigh ſpoeden⸗ 
Dat ghy meught wel —— beraen/ 

| „„Berendt zijn als De vroeden. 4— 

— as / 7. Soo gaet wat met De Maeghden wijk be 

CO, 9 24. Cn loopt ſtedigh al na den prijs / 
Shu fuit hem wel bekomen/ / 
Fiicht maer u gang na Dit advijs / 

Satu hier namaels bramen. 

Cren.z. 27. 8. Dug gn u jonge jeught reyn 

J 
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Liedekens. vi) | 
OCH wilt va’teeutwigh goedtaflenn Mat .6.33. 
Qu haken tallen tyden/ 
Da ah hier na in s Hemels pleun Eſa.ʒ5.io⸗ 

Eeuwighljck meught verblyden. 
9. TE Recht wenſch ick u na ’t be⸗ 

taem / 
Dat Godes geeſt ſeere bequaem / Aoa. i6.13 
U lepdrf-man hier wil weſen/ 
En namels bzengen ſeer minſaem / 
In fijn rijcke gepreſen. 

Het acht en dertighſte Tiedt / 

Op de wijſe: 
Ghy Memelijckers met namen, 

Is O Jeught milt ghy te ſamen Mat.12.15 
Cotten leben m gaen / 

“200 lupftert toe beguamen 
Wat u ’t woordt Godts gaet raen/ 
Dat ghy ban Jonckhendt aen/ Tren. 3.243 
Moet des Heeren jack dragen) 
Dan fuit ghy hem behagen / 
En zijn feer aengenaem. 

2. Maer dit jock op te nemen/ 
„alu eerst duncken waer : Jato.a ©. 
Bant ghy moetet be wenen “Yoel 2, 12 
Al u fonden voorwaer / Spz. 21. 1. 

„is En beloften doen klaer / 
Die niet meer te betrachten 
Met woorden of gedachten: 
Met wercken en gebaer. 

3. Oe Wereldt moet ghy laten ! Fom, 12.2, 

Met des plees luſten quaedt / 1 Petc.ꝛ. ad 
et 
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J 80 gchrift uerlijcke 

Bꝛov. . io. Met geſelſchap wilt vaten / 

Bap.r7. die u geben gua raedt / 

Cor.6.17. En Die ſeggen komt maet / 
Taet ons nu vzeughden plegen/ 

En gaen op ſoete wegen / 

Den bpeeden ruymen ·ſtraet. 

Bree je 4. Och! Dit moet ghy ſtaen tegen 

Ende niet met haer gaen / 
Want 't zijn Der Hellen wegen/ 

Daer toc dat fp u raen / 
En dit te weder ftacn / 

Daer 't vlees na gaet berlangen 

Al maeckt het u Wat bangen 

| Maer is geen Wonder aen, 

Col, 3.5. s‚ jaer als abu hebt gaen dooden 
Dit Wereldts weſen boos/ 

En hebt wat u gaen rooden 

Gary, 16, Des vlees luften altoos/ 
| Ende den Dupbel loos/ 

Derfaccht met al fijn treecken / 

4 En fijn bekoorlijek preecken 

Ukozte levens poos, 

It got: 6. 6. En hebt dan aengenomen 
Chaiftus tot uwen Heer / 

Met aile Godes beamen 

Ei Ce volgen fijne leer / 

al.3.27. Dooꝛr den Door en noch meer / 

t Verbondt aen beyde zijden 

J Daer Lan men niet moet glüden / 

ak Ofimen doet Godt oneer. 
MEE 7. Als ghy dus hebt begonne” 

| Dan herten na't betaem / 

ſal.62. 20. Houdt moet / 't ſal zyn gewonnen / 
u Peer ſal voor u flaen/ 
Eu treden ín De haen / 8 
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Liedekens. 
zijt ghn jongh ban leven / 

„nde noch onbedzeven / 
Den op u Pains laet ſtaen. 
8, De eene firijdt aen D'ander : 4, 

bult ghy dan winnen wel / z Cote15,5e 
Beeft maer kloeck ende ſchrander / 
derlaet niet u Weer fnel/ 
derdwijnen fal ’t geguel 
dan al Get Wereldts weſen / 
Die quale fal genefen/ 
{a worden fal ’t u Del. | 
9. Ge Heere dan bergeven Act. 10, 45: 

pal/ alu —* groot / 
2002 ’t geloove berheben 
fn €hzifti bitter doodt, Cu 18 
Die u dzuckten feer ſnoodt: 
zn ghy haddet bedzeben 
Jan uwe Bindtfche leben 
aus berloft hp upt noodr. 
‚ro, H Prince u Dau ſchencket 
éen grooter faetighendt/ | 
Met Den Wijn in u dreneket/ * 30,8, 
dan den IPemelberendt/ / enn 
Ziel verheught plantent/ 
en ſpringht op ban berblijden/ 
hriſti joch ín Dien tijden / dat, rr.3e 
Pan wel foet op u lendt, 

öt 

DE" D 

get negen-en-zectigfte Tiedt / 
Op de wijſe: Het was een fraey 

rick Burgers Kina? Ne 

| N E Emt waer fabijt//alle met blijk 
AN ret ophet woozdt des ceren), 
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1 Pet. J Ee 24. 

2 Jett.r.s. 

Spꝛ .5. ð · 

70h.2. 15. 

| _ Mom.!z.15 

Eſai.3.15. 
4 Petr. 3.3 . 

Pſal.45. 14. 

Apate: 97e 

Ri É Pſal.45.15. 

Col}. 12. 

| 

EN 
xs C02,2.9. 

82 2 

Jato.a.14. CORt is De tijdt / / neemt geen reſpijt 
Schriftuerlijcke 

Neerftigh wilt u bekeeren/ 
Joel. 242. Leert de deugden hanteren 

mu leven met eeren/ 
Snel u berendt/ 
DOCH níet verbendt / en 
TER deught u ganger leyde. — 

2. DIE De Reldt quaed//ootk des blend 
raedt 5 

Altijdt hier Silt vermijen / 
En oberdaedt//tot uwer baet/ 
Ras liet en ſtelt beſyen 
Nu ’t pdelhepdts herblgen 
T Sieraet en ponckernen 
Daer met eſck een / 
OCH feer gemeen | 
TERhooberdp gaet teert. a 
3. CAN NE emt doch nu//ert BETcIert w > 

Perfecht en vepn ban binnen/ I 
In deughden trou / alg ’s lams uyſ … 

vrou / | 
En’t hert dooeftraelt met MNN 
°Tfterfel Der Kaningmuen/ 
Een kleet / gefticht en innen / 
Repn geweracht goudt / 
Syt menigh fout 
DOCH IB Recht dit onthoudt. | 

4. EEn gefticht kleedt// met deughden 

ma /wilt dit baten Fijn gewracht / wilt Di en. 
— bereed / / van Oodt Lol vzeed'/ 
Nu ſoeckt ſonder af laten 
T' Schaane landt t'uwer baten/ 
Daer vreught is boven maten/ 
Oo htghoſchoon uefmght ghy {ch Cuz Ô 
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| ‘Haiftug Godts Soon 
iedekens. 83 

EReeren geeft de kroon Eſd.2. 40 
5. DUIFS aerdt leftich /) bebijft nu war. 10,16e 

rijck / 
uer / Kint en ootmoedigh / 
Eg'lijck doe blijek// fijn deught ge⸗ EE 

‚Yet matig heydt zijt ſpoedigh / 2 pet. 1,5 4 
eRlijck dzaeght u feer goedigh / J 
gt in vꝛeed oberbloedigh Mom, 12.18. 
Won Dat elck een / 

—3 

de gee ft certe en Phil.2. 3. 
eR dat ghy zijt t° anbzeen, J 
6. EEnighendt blp// behoudt ſoo ghy Dat 2.2 

rijn met malkandee t°famert / ‚13je ke 4 
LEYNt dat voedt vez / twiſt en parth / ER! | 
in fchoutut oock na ’t betamen 1 
5werelts ſelſchap met namen / Coꝛ.s.ꝛ7 . 

Dit raed ick u bequaemen / 4 
JCH neemt Dit waer / 

“Foch allegaer 
ERnftigh booz ende naer. 

7. VAN nu booztaen; foo houd u ſaen 
Pzbflijck in alle dingen / 
(Eq jch wilt graen// en d'ander raen 
Ter deught hier fonderlingen/ 

| 

N 

den ’t eyndt fult ghy dan fingen / ent te 
REIN bzalijek ouderlingen df 

„““T’Samen gelijch/ Apot. 14. 3. 
sOnder beſwijck 
ONepndigh ín Godts rick. 
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Schriftuerlijcke 

Het beertink; fte Liedeken / 

Op de wife : 

Een is alleen ;, mijn reen 

84 

Dralrrsen. leen u keer//tot eer/ 
Dan Godes naem / 

Spot. 4. in. Want Godt de Heer / /is ſeer Ä 
rijs weert bequaem/ | E 

Liehz.z.r, Alet goeder faem/ houdt u na 't ooge # 
— Dat ghy te ſaem / / hebbet gehoozt / 
Cpha15. Donder difcoost//gaet vooꝛt / 

In liefden vepn/ ; 
ot Godt atteun//gemenn/ 

‚_sMat.13.22. Liefd niet ger fmaort/al doozt ’t É 
Ä 

Ee 

J 

— — 

ESap.5. 17. Made 

BOMS, Chziftus het quacdt / heel ban hem an 

Dienelijch greun, 
Pſal.73. 258. 2. Taet Godt alleen//hooat veen) 

zg, Aleben zijn / 
Dale. Gen vaſien er eerd eenigh 

Godt devijn / 

Kg, Doert geen qua ſchijn / : 
Diet aen Gods macht/ | 

Pſal.37.3. Hoopt allen tijn/op God met kracht 
Dat ghy bedacht (em wacht / 

Gen, es.r. Door uwen Loon 4 

t Leven pdaan //feer ſchoon 
Geeft hy / dus tracht / / met acht / 

jen Kroon, 
Aoh.2.15. 3, Dees Wereldt fiet// acht niet? 

Want ſy vergget 
Al tot —— vliedt 
Een korte ſtaet / 
Hooꝛt deſen raedt / /t endt is De doodt / 

2 
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edekens. 
In flare noodt// feer groot 
Eeuwige pijn/ 
Fijdt fp/ Hoort mijn// mijdt f’ nijn dt 
Bonder aenftaot // leeft bloot mame 
In €bzifto beijn, | Gal.5.13. 
4. Zijt ghy dan vey / / in ty / 

dan deſer ſtondt / 
U dooz Cheiſti / dart ghy / 
diet gaet te grondt / 
Bant Chꝛiſtus mondt / ſeer lieffelijiſt Mat.25. 34. 
Pie deet ons kont // bant eeuwigh 

rijck / 
Beer magnefijck / /ghy een wijck Hut,16,26, 

Is daer gewis / 
Cot dupfternig // ban fris 
zijt gijp ban ’€ flijck// hels wijck 
doozwaer het is. 

5. Dus beienden klaer// mijdt ſwaer Spz. 21. 1⸗ 
Be fonden ſnel / 
Pat ghy eenpaer// den vaer 2. Coꝛ.6. 18, 
Des Hemels wel ard 
Zooꝛ liefds opftel/ hebt tot een Godt REN 
Dus níet rebel// hout u al tet/ 

Tut.16.234 
2.Teſ. 1. 9. 

‚Dijn wel gebodt// u lot 
Is beeughde goedt / 
Blyft in ootmoedt // feet foet Mat.rr, ij, 
icht fmaet noch fpot/ ban fot HlAatt,s, 11, 
Menſchen onbzoet. 
6, Cot een beflupt// gaet upt 2 €02,61, 

Dees Wereldt boos, Aoh. 2. tx. 
Naeren gelunt// bedundt Kia. 12.3. 

Bel fchoon altoos/ 
bp bedzieght laos// alle jonckheydt / 

Die alg een roos/ pponcket plantept ⁊ Pett.re24s 
Maer haeftigh lepdt// en fchzendt 
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‚de chriftuerijCKe 

Hy weer int left: 
ug fonder queft// maeckt veſt / 
Chzifta berbepdt// ghy mepdt 
Namaels het beft. 

— — — 
— — — — — — 

— — — 

Het een-en-beertighfte Uiedt/ 

Op de Wijte: 

Als de Aeckeren rijpen, Ge, - 

i. Ckuſu⸗ gena verheben 
Is wonder kaftelijck 

En laet hem niet beneben 
Permengen in dit leben/ 
Die tijdtlijck wil zijn rjck. 

1 Tim.s. 9 Doomen inde genade 
Wil efen ongedeelt/ 
Doe maer men vroegh en (pads 

| Webz. ra, 1. Hinderniſſen geftade 
Myden hier opdereert. 
3 Geen Menſchen trooſt wilt ſoecken 

fal. 73, 25. Maer wilt bliwen alleen / 
Fu God / die fat u kloecken / 
Al gaen die Menſchen vloecken 
Anaem /en acht Dier geen. 

4’t Is maer een kopte tijde 
wat ghy verſtooten zijt / 
Zit inwendigh {eer blpde/ 

| In Gode gebenedpde/ — 
rEím, 6,12. En bzoom maeckt u ten ſtrijdt. 

| 5. Int endt wil ick't beflupten: 
Prat. 37. 3. Hoopt alleen op den Heer/ 

En laet u hoop niet bunten / 
ar Op dat ghy niet vaecht HELEN 

Wan die gena Lol eet. 

Pa 
J 

Mat.5. 11. 

Bet | 
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redekens, 

wet twee-en-veertighfte Wiet, 
Op de Wijfe : 

Cot uo mijn Deer mach ick met 
deoevigh klager, 

O% wie iſt Die ick Daer 
De rijckdom fie aenbeden 3 

det is Mammons ſchaer / 
Pie doen ’t met neerftigheden/ 
t Moet een Godt zijn/ 
Daer Dit Wijs boleh na gaet. 
k Sacht/’t was maer ſchiju 
tWelck niet beftaet. 

2, Die my cert ſtemme gacf/ 
Pie klonck malle landert/ 
kSou roepen elch ís flaef 
Pie ín geldts liefde bzanden/ 
Sp loopen feer | 
En dzaben dood Het landt / 

es ST Epnd nimmermeer / 
t Geldt haer ontmaut. 

3. Píijn/ ſorgh / en beeeft groot 
Beenght haer het'geldt ban binnen/ 
Dijn /forgh/ En veeeſe ſnoot / 
Die gact men nu beminmen/ 
t Geldt houdt geen ftee ; 
Wat heeft hu die het bindt; 
Maer graat onbzee/ 
En niet dan windt. 

4. Oe dieven ſtelen dat / 
Mooꝛrdenaers daerom moorden / 
Cuyſſchers berfpelent radt / 
Geweldt en quaede woorden 
429 ooch verwacht / 

Die 

Mat. . 24 
dLute 16, 8, 1 

zou. 2. 4e 

4 — 

n 

kn han * Ee 

— — — mn — 

Ed X n — 

— En nd 

d en = 

J A « 

B —— ne — 

— — — — — 

* : 

Mat. 6. * 4 
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Die geldt heeft in fijn kiſt 
— chaichden — 

chalckheydt en lift. 

Jut, 12,20, s * Gen laeten komt de doodt / 
Reut, 16,23. Tijche ſetmen oock fterben/ 

Daer Godt haer dan verſtoot / 
t Geldt een ander gaet erben/ 
® re 't licht verſet / 
Waer foo om ig gezoet) 

| Bz.ro. 33. En’t lichaem het 
De wormen boedt. 

6. Ocharme Menſchen dwaes 
Die zoeten als De ſwijnen / 
Met handt / voet / tongh / eplaes » 

Om maer wat rijck te chijnen/ 
Een kostenpoos 
Die feer haeſtigh paſſeert / 
Ja als een roos 

ee, 1,10, Haeſt wert berneert. 

7. U landt/ u hof berfljt/ 
U huyſen hoogh en prachtigh 
oog vyer / water / en tijdt 
Dergaet het al waerachtigh / 

il Een landt of ſtadt 
Gr. Die heden herlijck blaepdt 

Moꝛgen lept plat 
Gans uptgeroept, 

Gents. 8. Soot d' eerſte Wereldt gingh 
2*En Sodomaes contrepen/ 
| — Tyrus en Sydon hingh 

SLT ogende paacht alle beyden / 
| p zijn bergaen 

kai haer geldt en goedt / 

Bleven niet ſtaen 
Dooꝛ haer hooch moedt, 
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“le gelijck, 

0, Peinee Dit kan ſoo mee 
toberkomen bangen / 
taerom maecht met Godt heef 
erlaet u pdel gangen! 
{chat vergaert 
bacr boven ín Godts rijck 
‚oo doch bedaert 

P man 4 

set drie en veertighſte Tiedt / 

Lief uyt werkooren ick föcht 4 feer, 

Euohde berkooren// laet ons met 
bijt | 

[na behooren // in onfen tijdt/ 
boor beengen bperigh// modes wet 
eer goedertierigh / als Kinderen net / Pſalm Je 3 

Me na Godts wooꝛdt / / ſoo bat behoort 
eben nu voort // vperighlijck onbe⸗ 

ſmet. 
2 bek toe o Jeughde / / wilt Godt de 

n sil „Deuahde,/ ons ſtercken meer : 
Baut altemalen// Lan baben foet 
domt neder Dalen// beel gaven goebt/ Nato. 1. 17, 

hoor Godes Kracht// hier wel op 
acht acht / 

m oock verwacht // Godts gaben 
overbvloedt. 

3e ie Schafts uytwijſen / / verz 
krijge (6 2u Jato. Lof, 

ject —* peijfen// [De wiene 
903 
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Doo den gebede// vperigh bedacht / 
Deelt Godt oock mede // hier wel op 

acht / 
| De wijfhepdt gocdt// im obervloedt 
apyûn.a,r. © jeughde foct// nae wijſheydt neer ⸗ ſti 

— tracht. 
A. Iſt Dat top vinden // in deſen ty / 

| Tieve beminden// de Wijshepdt ben/ 

‚ Probz. 11. OP fal bewaren // ong hoo al quaedt 

* Sonder befwaren// dit wel verſtaet / | 

Prov. 3, 23. Leyden vdoon // ons leven ſchoon / ee 

| Met faeten toon // Mm beeugijden deli⸗ 

caet. j 

s. aet ons met ſinnen / / in deſen tijk Pe. 

Doo al beminnen // wijshepdt mer > 
blijt yt / 

Borren Die banden Heere / / van boben ſchoon 

Jat. 3. 17. Daelt van hem neere / / ions pdaon Pr 

| Su fal ong wely/ behouden fel | 
In Gods bebel/ en — lendt dn 

Bpjrrb. 6. Woehepdt gepreſen / / die lepdt ong pe 

goe 
3 n Sodes vzeeſen / zijt Dicg wel vꝛoedt 

| 

4 

nt geloof krachtigh // doet fj tje waer / J. 

en liefd eendzachtigh / op waſſen klaex 

| Dus laet ong blp// in deſen DP/ 
4 Haecken ſeer ben / va wijshepdt alle⸗ 

— aer. 
hef | * Ale Daelmon dede / in fijn gebed, | 

‚ELO, 1419: gf et ons ooch *— onbelet / 

 Macob,17. ap im dit lebeny/ vock biden bep — … 5 
ment Wijsendt berheben// te blijven by / 

Sodt fal dan voort //al na fijn woordt is 

Ong geben Gaozt// fj beede £ a” Ks id 
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É 8. Xaet ong * * // hoe lief: Dhit4. 7e 
lijch is. 

pede bevonden / / met Godt gewis/ 
iet eeuwigh leven inꝰs Hemels tent/ 
ordt haer gegeven // zt dit bekent 
hie vzeught gewis / die berendt i// Mat.25. 34. 
‚al we vg fris // eeuwelijck (onder 

9. Dat wy deelachtigh / worden hier 
naer 

an God almachtigh / / by ſjnen fchaer + Eſd. . 22. 
Eeuwige vreughde / ins Hemels 

th2oon/ 
vr Ke Daer o Jeughde //erendt is ſchoon 

s Ht wenſch ick klaer / dat God ons daer 
Dil brengen vaer //in bzeughden foet 

ten toon. 
N „Oozlofte ſamen / neemt Dit fn danck 
na ’t betamen / dit ſlecht geſanck / 

n wilt u baegen//met neerſtighendt 
aubvbermogen / te sijn berendt 

an ín Godts leer// en wijſheydt meer 
t toenemen feer /en in Godtfalighepdt, 

Net vier· en veertighſte Tiedt / 
| Op de wijfe : 

Waeckt op ghy Chriftenen alle. 

pe @ Enade ende bzede 1 Corr.ge 
Wenſch ick u Bzoeder mijn/ 

| kracht des geeſtes mede/ Cpb. 3.16 
„Ante herfterchen dijn/ 
welk alfoo baft meught houwen 

8 
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In liefd’ ent eentghendt/ 
Om nacmaels te aenſchouwen 
Godt in zijn heerlijckhent. 

2. CLAErelijch vuilt verſnmen | 

Jatod. 2.8. Unt Godes krachtigh woordt/ | 

cipa. 13. 34 naften te beminnen 
In liefden foa ’t behooet/ 

1 Cim, 4. 13· Om neerftigh Loop te dragen 

| odes wooꝛdt ende leer 
Fer. 48. 10, Dirt hier in niet bertragen 

maer doch toenemen meer. 
z. Saa laet u niet beiwegen/ 

Maer hout hier ín goe maet / 
AL komen u hier tegen 
Peel boofe winden quaedt / 

1 Pete 4 11. Maer wilt u doch baft houwen 
Hen Godes krachtigh woordt: 

Coz, 2. 10. Wilt u daer OP vaſt bouwen 
Hete 30 Ende volherden baart. 

Lro8 414 Godeg woordt en leeve/ 

Plat 195 elek funber ig cn reyn / 
Die uwen naften teere/ 

| Tee deelen fu ’t gemern/ 
(0 Gym 2,24, Wilt haer dat oock Loo: drzagen / 

A 2.240 ern vechter vriendljckheydt / 

| U felven niet belagen 
St at. 11 29. Door waer dotmoedighendt. 
zlat.24.45. _s, Choecklijch wilt u bewiſen 

En nist vre ed 

Wwen nafien te pyſen 

| | * trooſten met Godts woordt / 

AEL 5. 1% Dy dat foo mach vermeeren 

met Lich Cheiſti bequaem / 
Tot lof van doder cereil 

En prijs van zijnen naem. 

2 Tim. 4. Ze 

6, Pooght 
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6. Poogbt u met neerftigheden 
Inden Geloobe ſterck / 
lendachtigh voort te treden / 
Pat ghy met daet en werck / 
J naſten meught vermanen 
Pm in ’t geloot vruchtbaer / 
Beer neerftich voort te gane 
Sonder afwijcken fivaer. 
7 Soo il ick u hier mede 

Vu en tot allen tijt/ 
Wenſthen des Heeren heede 
Dm met herten berklijdt/ 
Te verwachten in vreughde 
Des Heeren toekomt faen/ 
En met grooten goneughde 
In zijn gla2p te gaen, 

8, Wilt Dit ban ma ontfangen) 
Apt Beocderlijche acrt/ 
Laet ons al met berlangen 
Pus toonen onbeſwaert / 
Dm maïkander te ſtichten 
Met Godes woordt en leer. 
Godt Die uil u verlichten 
In deugden altijdt meer. 

Pet bijf-en-beertighfte Tiedt / 
Op de wijle: 

Lek gingh op eenen morgen al deur den, G'e 

(Dan jonge Jeught gepreſen 
Die bier bergadert zijt, , 

Ick wenſche u mides Defen 
E 2 

x Ti, 2120 

Eitu, 2.7 

1Det. 5 Ze 

« TChef.a.ria 

* 

4 T02. Ee je 

Go, 
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Godts genade feer fan/ 
Vooꝛ een feer vriendelijck groet 
Dat hy u wil bewaren 
In Duck en tegenſpoet. 

2. u liebe jonge Jeughde 
Vn zijn hier wel by een / 

Pfaïr.2. Hebt hier in u geneughde 
Cat prijs des Veeren veen / 

1 Chefs. xr. Dat ghy wat goedts boost heenget 

hoozt 
Malkander te vermaken/ 
En ſtichten met Godts woordt. 

Epb.4 29. 3. Boor al moetmen bermijden 
Die lichtveerdige praet / 
Als wy in deſen tijden * 
Byeen zijn/ Dit verſtaet: 

Mat. 12. 36. Want het is Godt niet aengenaem / 
de Als wy in fijne name/ 

ijn bergadert te ſaem. 
| 2Petra.ri. 4, Dat wu dananders ſpreken 
€310, Dan alleensHeeren woordt / 

Hier in vintmen gebeehen/ 
Albyde Jeughden hoort / 
Als fr by een zijnde verſaemt / 

SO EPs Dan hoortmen haer veel ſpreken/ 
Het geen dat niet betaemt. 

s. Alſmen oock wat ſal ſingen / 
Spꝛeken fis dickwils veel/ 
Al van onnutte dingen / 

En vergeten geheel / 
Wat ons hier m wordt voort gez 

| bracht/ 

| © liene joange Icughde 
Weest dach heter bedacht. ‘ 

Si,3s, 6, Wilt ooch neerſtigh aenhooren 
ak itier & 

—— — — 
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edekens. 

{fer wat wordt gepeact/ 
in neyght daer toe u voren / 

Dy dat ghy wel verſtaet / 
Is daer wat wordt geleſen hoozt / 

bchaut doch onnutte reden / 
Yan pdel dingen voort. 
„, Waer wilt neerſtigh aenmercken Sy:,6.37. 
n hooren met berftandt/ 

Dat hier tat ons verſtercken / 

Joore geſtelt wordt Want 
Jet is ons noodigh allegaer / 
Dat wy tot deſen tijden; 
Ps hier wel (chicken naet. Zat 122, 
8, En ons oock wel bewijſen / 

Mer in gehoorſaemhendt: ISA. 15, 2% 

Pat ons licht machte vijfen/ — 

Dat niemandt quaedt en ſendt / Phil.2. rs. 

doo ſal de Heer / van boben neet Att. 2.5, 

Dus met fijn geeft bedouwen / 
En ſtercken ín fijn leer. 
9. Laet ons doch hier na trachten) 

Vet geeoter n cerftighendt, 
Dm met funber gedachten/ 
Utijdt te zijn berendt/ 
Doo met herte eude gemoedt 
Dan al het geen te wachten/ 
Pat Godts wooꝛrdt hinder doet. 

10. Soo fallen ‘up behagen 
Pnfen Godt ende peer / 
{lS wy alle ons dagen / 

ODnus houden aen fijn leer | 
En wachten ons met neerftighepdt/ 2 Cimzan 
Dan pdelhendt miſpreſen / 
Daer het miſbrunck in lepdt, 

11. Oozlof jonge finnen/ | 
€ 3 Wilt 
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tu if 96 Schriftuerlijcke 
OR Wilt u doch wachten Loozt/ 
et an ydelheydts beginnen: 
OS grey, 28, Maer wilt met blijt Godts woozdt 
Eik Rooden ende bewaren fijn/ 

Soo fal de Heer der Meeren 
liver genadigh zijn. 

— — — 

Det fes-en-veertighfte Tiedt / 
Stemme: 

Wilhelmus van Nafflouwe. 
Ofte: 

Vanden 130. Pfalm 4 

Uytten diepten o Heere. @ftê 2 

Dat wiel een Hemels douwe. 

É 

N 

ê 
ve 

SA. Ofte: De Winter is ons vergangen. 

AL Ofte; © Godt al ban Det 
dl Minnen. 

J . Mu woe! te doer bemaea⸗ 
KT O Jeughde onfen tijdt/ 

er AL act ons boor alle Bingen/ | 
ij Meerftigh âchten met blijt / 

Pac wy im onfe dagen / 
Ons meeten dragen boet / | 

4 Om na Gods wel behagen 

BN: Te fchichen ons gemoedt. 
ppet. 1. 24. 2. Ul ſtaen op nu alg bloemen 
4 Die bloenen op het veldt / 
| Bie 14e 15 · Die doodt Die ſal haeſt komen / 
| Gelijck de ſchrift vermelt / 

J Wat mach dan Waer baten/ 

arro. Die alg het gras bergact : | ‚ja alg het 5 © Aeugh 

dif 
9. 
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tedekens. 

O Jeugohde wilt dit baten/ 
LE ' 

‘ 
4* 

Ser dat het is te laet. 

J Dus fact ons niet bejagen 
Joh · · 

Des Wereldts ſoete vzeught / AN 

Op dat wp ’t niet beklagen, 
J. * 

O lieve jonge Jeught / 
J | 

Wier namaelg ín De pyne / Ik 

Daꝛer de godlooſe fel 
Eeunwelijck moeten zijne Che teg 

In lijden en gequel. J 

Ne in efen Klacr/o Jeughde / Gentſ. 8. ate 

Poe dat de Jonckhendt quaedt / 
| 

dan jonghs op tot ondeughde 
4 

Genegen is /'t verſtaet 
In 

Da's Wereldts luft miſpreſen / | 

Die Daer toont lieflijck / Apot, 17: Gal 

O Teught laet ons m deſen 4 

Ong pꝛoeven al gelick. — 

Of up ban deſe luſten haaske J 

Ce fame al zijn vry/ 
L 

Of Godes geeft —— ruſten | | 

In onfe herten bij ik 

Of oe heh verheven 
Meat. je ht | 

Oock foo licht openbaer / 

In deſe onſe leven / 
Doo alle Menſchen klaer. 

6.*t Gs te bedenchen J eughde / 

Dat up zijn owruchtbaer / 

In ’t geloove en deughde / 

En in de liefde klaer / 4 

Want Bodt de Weer gepreſen Peet. * a 

Die alle dingh dooa ſiet / Hebe. 4e Ji | 

Die weet ong doen in deſen / 
Woe dat het hier gefchiedt. 

7. t Is wel wi bekla 
4 — Jeught 
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© chriftuerlifcke 
O Jeught met herten waer 
Soo up ín defe dagen 

J. Ons tijdt niet nemen waer / 
Sap.z.8. My ſullent nach betreuren/ 
Mute 16.23. Hier na met graat ellendt / 
Cheſ.t.s. Die eeuwelijck ſal deuren/ 
Mat 13. 42. An droefhendt ſonder endt. 
giet 8. Dus laet ong neerſtigh waken/ 

| Meat. 5. * En ong tijdt nemen waer/ 
Op dat \up niet geraken 
In't Helſche vyer hier nacr : 

| Maer het eeuwigh fal branden 
Amal r3. 12. Donder ophouden Mnaot/ 
| Met knerffinge der tanden, 

In de eeuwige doodt. ß 
Epb.s.rs. 9. Laet ons gewaerſchout 
aide Wier mee o Jeuoht eager 

Oſal.34.10. En laet ons doch Godt Heefen 
Behoozlijckna’t betaem/ 
Dat wy hier na die bꝛeughden 

| Mogen deelachtigh zijn/ 
pet.n 6. De blijdtſchap en geneughde 
uc 13. 27. Met —— * 

10. Hier toen Jeught gepezeſe 
Soo wil u God de Weer/ 3 
Dooꝛ fijnen geeft ín Defen 
Altidt berftercken meer/ 
Ende oock vruchtbaer maken 
Cot op \waffen in deught. 
Wit wenſch ick voor al ſahen 
HU tot een groet o Jeught. 

Epbh.2.r6. 
Blob. 15.2. 

gd 
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Ki dae ware acndacht ede votmoedt 

iedekent. 99 

Bet ſeven en veertigſte Tiedt / 
Is een morgen gebet. 

Op de wijfe : Dan Den 18, Pfalnt. 

Ick fat u lieven en dienen eendrach- 
tigh. 

ke 8 Wiebe Godt ende Pemelfche Prarms.e. 
Dader / Sapí.16, 28, 

Ick lobe u/ ghy feer milde weldader / 
Dao? al u genade en goedighendt / Palrrzare 
Die on-berdient ghy ober mpupthzepd, PlAL-59-17- 5 

2. Dat ghy ſonder ophouden al mijn ik 
leven / jn 

Die Roo: umilde handt nm hebt gegre Tob, ro,1z. 
en/ 

@at gh oock nu koor quaedt man helt 
bewaert / | 

efen boozleden nacht daor u goe aert, 
2. Hierom mp booztaen met Ziel cu 

lichame / 
Bevelende ín u genaed' bequame/ 
Bidde ickuo Dader / met ootmoedt:t 
Dergeeft mijn ſonden doch daar Cheiſti gore. tar. 

bloedt/ Eol.r,14, 

4. Meemt oock wegh ban mn alle qua⸗ 
De luſten / 

Met des vlees begeerten Die niet en ru⸗ 1. Ti. ⁊.2. 
ſten/ (niet / J 

En dees ergen Wereldts die wordt tet Gal 3. 
Sa dertel en sdelhepdt aack upt wiedt. * AIda.·;. 1 f 

5. En berbult mijn Ziel door u geeft if 
o Weert! (feere/ 

€ s _ Gm 
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100 bchriftuerlijcke 
Om ftadelijck in u beeefen alleyn 
Ge betrachten u waerheydts kennig 

| rem, 
Papfat.19.6 6. Des morgens vroegh ghn de Son⸗ 

Plat. 1360.8. _ HE laet fchijnen/ 
Deriicht 't Uerdtrijck / Dan moet de 

nacht berdiuijnen/ (ſterni⸗ 
Soo verdzift oock des ſondes dup⸗ 

oal. 13.4. Op dat ick niet ín den doodt flape wis. 
al. 4.2. 7. En laet de Donne der gerechtige 

heden 
Hue, 1.74. Fn my /e Wader / dits mijn 

| bed 
 Toh.8rr En be it berlicht foo mijnen 

grondt 
Ghy berline geeft toont oock u kracht 

terftont, 
8, Geeft oock gena ghy eenigh Godt 

| berheven/ 
Om ’t cht u waerhendts kennis te 

hi | beleben/ 
4 Mutreree Fu Defen Dagh oock al mijn leben 

1 langh / 
In ware gerechtigheydt ſonder 

dwangh. | 
| 9, Dit fact mp doch / o ghy mijn Prins 

berwerven/ 
Foer. Ide 15e Op Dat ich mach Fier na ſalighlijck 

fterben/ 
En komen im u rück bp ’s Pemelg 

fchacr. | 
ii O ghe mijn Godt haet Dit Doch wer⸗ 

| den waer. 

Det 
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Liedekens. Kor 

Pet acht-en-beerftigfte LTiedt / 

Js een Avondt gebedt. 

Op de wijf: Dan den z4 Pſalm. 

De aerd is onſes, &c. 

8 A machtig Godt en Heer / naent 
Sp lof / eer ende pzijs/ bequaem / 

Doo, u weldaden overvloedigh / 
Die ick Defen voorleden dagh / 
Odck al de tijdt mijns levens ſagh / 
En ban u ontfangen heb goedigh. 

z. Dewijl Peer na u ordeningh ghy Gen. . 14 

Dan nu aen ons den nacht beenght by 
Gock met dunſternis deckt 't gerdt⸗ 

rijcke / 
En top ons nan ordre goedt / 
Cot flapen ende ruſten foet 
Au Mullen begeben gelijche. 

3. Soo bidden en ſmeecken wy u/ 
Wilt ons genadiahlijtken né 
Befchutten en befchermen krachtigh Dral. rar. € 

“Door ’s Dupbelg macht et werckingh ‘smart. 6. 135. 
| quaedt / (ſchaedt. 
Met al wat meer ons toe⸗-bzenght Pfal. 12. 
Heere waeckt over ons waerachtigh. 

4e Geeft doch dat wy flapen geruſt / 
Oochk matelijck met ſoeton luſt / 

Dat het verquicke ong mac leden/ 
Ende verwackert onfen geeft/ 

DOp dat dees twee na ’t flapen weeſt 
Bequaem sijn tot haer werck mm vrede. 

s. Én alſoo wy oock defen Bagh 
„tet en hebben toe gebracht / ach ! 

E 6 S 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
704 



102 Schiftuerlijcke 

Sonder te fondigen/o Heere ! X 
Wy bidden de moedigh met leydt / 

| Coont * u tigd 
| ‚2 Gn bergeeft Die tot uüwer eers. 

— —— Cheiſti verdienſte alleyn / 

Apot. zes. Waſt ons ban onfe ſonden tepn/ 

In die fontepne der genaden/ 
Oack geeft ons kracht ban boben mee 

Unt de * cope —— 
Door u geeft ſterckt ons op U Pada 

Epb.5-16. 7. bier mes bevelen un in ’£ leſt / 

Ons lichacm/ Ziel en wat meer reft/ 

| In u handen / Heer wilt behoeden / 

Sſal.oyr 4. Ous / onder u vleugelen wel: 

Pfaj. 121. 4. Ghp behoeder ban Iſrael / 
F 

Taͤet dit waer zijn tot onſen goeden. 

Detnegen-en-beertigfteLicd/ 
Op de wijfe : 

| Ick peyns om een perfoone, 

1, B Aoeders en Suſters t'ſamen / 
In Cheifto/hooet na my / 

Auæe q. 260. Wiltu Cheiſt niet ſchamen / 

| Nu noch tot geenen ty/ 
Vom 8.35. Dooꝛ doodt / noch leben afte ſweert / 

Dooꝛ doodt / noch leben ofte ſweert / 
Pier toe u keert / Godts lof bermeert/ 
Luijdt Len en ongedeelt. 
2.Als Chꝛiſtus heeft geleden) 

* Mert x se Alſoo wapent u mee/ 
grom. 12,18, Dtaet altijdt na den vzeden / 
Beb. 12.14, Wilt u maken geree/ 
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Liedekens. 203 

Ee lijden alle ongelijck / 2 Cûm, 2, 
Te lijden alle ongelijch/ (rijch 

Peemt geernen wück / / ſtaet na Oodts 

Al achtmen tot flick. 
. Zijt niet alg deſe lieden/ 

Die daer feggen hoort np/ 
t Gaet acu mijn eer / dan vlieden 

Du / eu willen zijn vzy / 

En houden geeren Garen eer / 
En houden geeren haren cer / | 

Mach wijt en beer / is Dees haer heet 

Pan Chꝛiſto onfen Heer. 
4. Ais ſy Chaiftus foo ſeere Mat 2% 1Âs 

Beſchuldighden onrecht / 
Poe wel hy was de Heere) Joh. 13. 13e 

En ghy zijt maer een knecht / Hol. 13. 16, 

Ehriftus die leet hoort dit befchent/ | 
Chꝛiſtus Die leet hoort Dit befchent, Ke 

Soo die fcheife fepdt //, met wonder: Ji at, 27.4 

hepdt/ 
Was Pilatus berbept. Ri 

5. Chꝛiſtus heeft na gelaten 1Pet. z'er, 

en erempel feer fijn/ 

Om hem al in der maten 
Mate gaen/ hoort wel mjn 
Die geen ſonde en heeft gedaen / Pet. 2..22. 

Die geen ſonde en heeft gedaen / 

nt zijn mondt ſaen / / ig niet gegaen 
Eenigh bedroch vermaen. 

6. Als hy werde verſproken / 
Doo verſprack hu niet weer / 

Hy leedt / heeft ’t niet gewroken / 

Dꝛeyght oock niet min noch meet 

Maer hu gaft ober na ’t endt fijn/ 
Macr hy gaft ober na t endt fijn/ 

J Pet. 2 23e 

Daor 
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104 Schriftuerlijcke 
Daer falt haazt mijn// bergoïden sijn! 
Al met eeuwige pijn, 

7. Chꝛiſtus wilt na gaen fchoone/ 
Waceght om hem lijf en goedt: 

Toa, 15. 12, Sijn geboden pdoone,/ 
Onderhout met aotmoedt/ 

r Cim.o. 12, Diet toe dat ghy beomelijck ſtrijdt / 
Diet toe dat gh beomelijchk fErijdt/ 

r Petr. 3. 15-’t Geloof belijdt// tot u peofijt/ 
Al tot Gods eer feer wijt. 

Dal. 73.25. 8. AIS ghy maer hebt de Heere / 
J Wat braeghdn Dan na meer/ 
Mat. 24.35. Want met een ſnellen keere/ 

Neemt de Wereldt een keer / 
Maer Godts woordt blijft in eeuwig⸗ 

hepdt / (heydt / 
Maer Godts woordt blijft in eeuwig⸗ 
Dus zijt berendt/ leef; Godt plantent 
Hamaels vreughden ghy mert, 

a Det vjftighfte Licveken 
TE Op de wijfe des 23 Pſalm: 

Myn Goat voedt my, &c. 

1. VAn eenighent//en ruſt der Zielen 
moede, 

Pet. 10,36, Ben ick berent// te fingen bande beede/ 
vt Boms.1, Die Daer beftact // im Ehzifto onfen 

| Heere/ 
Ons toeberlaet // hem komt toe prijs 

| en eere/ 
roa. 18. 37. kr Die ons toont // Den wegh Daer tae 
Loar, 14. Ó te homon / 

Aldaer 
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Liedekens. 165 
Udaer hy woont // met zjn heyl'gen 

en beamen. 
Kk „ noodt vriendelijck // komt al A grat, 11,28, 

beladen / 
mecmt 4 he uwüjck / Bant geenu Ziel: Pet. 2. 10 

mach fchaden/ 
act ghy maer upt // u felben wilt herz Luc g 23. 

faken/ (maken/ 
Tijn foet gelupt // falu ein Al ck ver⸗ 
Komt maer tor mp // en ich fal u dan 

toonen / 
Die plaetſe bly / Daer ghy eeuwigh ſult 

woonen. 
3. Berlaet d'onruſt / / ban Werelds gom. rial 

dominacyh / 
Ja vande upt-bluft // haer pdelcon, go; 6, 17. 

acy / 
—8 Bant ſchijn // haer aenſien {eer 

bedrieghlick / 
Waer wijn is f'nijn / haer vꝛeughde kozt , Joh.2.17. 

weah-Lliegblyct 3/. 
Waer fchijn-rijchdom// is armoed in het 

lactftc/ (ter haefte. | 
Waer epgendom // ontgaect heer met Lut, ra, 2e 

a. Wilt ghn daneen // zijn met dat 
edel weſen / 

— ket heen / / tot d'eenigheydt ge- 

en / 
Cot Sef mildt // Die badt Daer om Foa. 17 

zijn Bader / 
© Siele wilt// letten op u ontlader / ge: n pen 28, 

42 * bi bz2n// dat wp mochten cen À ee 

Met / als hy // met fijn Mader de 
bijnc, 

5. O Zul 
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riftuêrlijCK 
5. OZiel aenfiet// dit met oogen def 

herten/ 
Al komt berdeiet// u vlens acn met 

beel finerten/ 
tom, 3. rz, Gaet maer fel voort / / lunſtert neet 

nac svlees raden/ 
Hut, 13. 22. Dringht / doer d engh poort// foecht 

volheydt der genaden/ 
2cim. 2. 119 Want eenighendt//met God komt doof 

affterben/ 
Hieromme fchent//en ghy bint ’slebeng 

erven. 
6. © Ziel wilt ghy // me ruſt en beede 

inden) 
Aenhoort doch bip// hee foet ſpreeckt u 

beminden/ 

Mater 1,29, Meemt mijn jock licht // opu wilt wil⸗ 
ligh dzagen/ 

Heert u geficht // nam tot allen da⸗ 
geu/ 

Heert Dat ick ben // fachomaedigh en 
7 ootmoedigh 

Fer 2,10, Wan herten en// ick ben tot helpen 
Ik fpoediat. 

orpot. 1. sn », Tade fontenu // Bench Hieflijck en 
Zatl. 13. £° reyme / 
| Om uZiel venn//te waſſchen in dit pley⸗ 

ne/ 
poe. 14.4. Dat ghy meught zin / als Maeghden 

Lenk fupberlijcken 
| Om volgen myn / im alles fender be: 

“ ſwcken / dd’ brede f 
oo bindt ghy beeed / en ruſt feer foet 

mat. — ⸗ van bmnen/ (ſimen. 
| © Ziele treedt hier toe / met heet cn 

8, JR ijn 
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edekens. 107 

8, Müjn joch is foet // mijn laft licht smar, 11,2% 
voorde Menſchen/ 

Die ín wee //_ met liefde na mp 
wentchen/ 

D Ziel hal he wecdt ons upt lief D 5 en al. der on 

gefchoncken/ 
Aiedt (neten vat // tot Dees wijn / en 

wordt droncken 
tomt mijn —— eet Boch ban mijns Sitz. 24. 238 

Der bruchten / 
Laet mp doch in / / itk neem wegh al u Cant. 5. ze 

ſuchten. 
9. SBꝛundegom // ſchoon zijt gijn Plal. 45. ze 

boben maten/ 
Dus epgendom//en wilt ong niet verla⸗ 

ten/ 
Beeft altijdt by / / on Mons hert o eene / gppef, 3. 175 

Dus beed’ zijt ghy // ons traaft en an⸗ Ephes 2, 133 
ders geene) Efa 

Pus eemgh fchat/ /fiet acu u —* — Eer. 34 158. 
n / apen. 

Ap 8 | levens pat //lepd ons Dat wy niet Pſ
al. 23. Je 

o Meert wel geruft/ mijn ſchaxen uptz 
verkoren / — 

Hooghepd maer bluft//en al'sWerelds 
berftoren/ 

as ghy maer * / ootmoedigh en EN * 
achtmoedig 

Met liefde vepn// tot barmhertigheydt ue 636. 
fpoedigh/ 

een, //Dzaeght maer u krups 
en (berblijden. 

In mijn ee rijck / / ſult ao eeuwigh 

Het 

Bom. 12. 12 

Mat. 25348 
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108 Schriftuerlijcke 

Pet een-en-vijftighfte Tiedt / 
Op de wijfe : 

Van de Engelfche min, 
Ofte : 

&Als ick uyt wandelen ga. 

1. [ Maatneert en denckt / 
Ghn om verheught te sijn / 

Dooꝛ den trooſt die Bodt ſchenckt / 
ton oberleqht Dit fijn 
Lief Bindt ghn fult die binden 

1 E03, 6,17. Als ghy berfmaet/veracht/ 
Af⸗ ſmt / af ſnijt / af· ſnijt 

1 Aoba, 15 DiDereldt als fa toe lacht, 
2. 'TGENe fw ſchoon bertooght 

Met haer bergulden ſchijn 
t Is balfehendt dat niet dooght / 
Ja der Zielen fenijn/ 
nu fchijnt beel te beloben / 

| Maerf’ en geeft nimmermeer 
uee 16, 23, Anders Dan piyn / dan pyn 

Daer meede oant ſy Weer. 
 Marost,ro, _ 3 CORE Duett haer foet gefpeel 
Ee t Dergaet in kleynen ſtondt / 
Petr.r.24. Als De ſchoon bloemkens veel 
Rpoc ad. i⸗. Soo dock den appel ront 

| er fuften haerder Zielen/ 
B | Dan haer nemet de blucht/ / 

Sap. 5. 8. De vꝛeught berdioijnt / verdwijnt / 
al En geeft in plaets gefucht. 

| 4. NEE * dan en haer —— 
gute 14.23. Soo ghy ſoeckt rechte beeught 
| Naer ze. Derfaccht, krupſt / doodt / ne +7 

F Er 
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U oock acrt ballen fal/ 

Liedekens. 
Soechkt in Godt u gencught/ 
Dan fult ghyſe bekomen 
Maer niet fonder getreur/ 
Bet bleeg/het blees/het vlees 
Wat Wil dien wegh niet Deur. 

s. Astigh den ouden Slangh 

109 

t Dchaedt niet / weeft maer weer⸗ 
ſtrangh / 

Swicht niet voor ſulck geſchal / 
Dooꝛ vierigheydt Des geeſtes 
Moet ghyt vlees temmen gaen / 
t Gebedt /t gebedt /t gebedt 
Pen Duvel wel magh acn. 

6, DOCHTE Retht uaftrecht 
Mu Lan Creatuers trooft/ 
U Prince dan ontdecht/ 
En boor u Ziel op looſt / 
Een ander vreught inwendigh 

Thkrups / waer Zult 9 23 
Crooſt / ruſt / der Ziele 
Maer't krups / matt 

t kruys 
Deaeght niet een vaſt gemoedt. 

Pet twee en vijftighſte Tiedt / 
| Op de wijfe : 
Nu laet ons allegaer danckbaer 

zijn, &c. 

1. 0 Jonge Jeught feer bom Lan ſin 
En wulps im ugedachten / 

Die dít leven met quaedt begint 
4 ARifbeupeht in uwe krachten / 

| 
le Dfal,s 74e 

Tasti4. Ne 
Gal, Se 17e 4 

2 Co? u J. 
2Petr.x. — di 

Gal. 5.16. ki 

Nom.2. 11. 

Mat. 2i 
Jato..7. 

Gen, Beers | 
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110 _schriftuerlijcke 
Wit docht nu met mp wel berftact : 
Wat fmerte Dat komt upt het guacdt 

| Waer ín ghp.u gaet baden, 
Och! wilt u wel beraden, 

&0425.28. 2, Want Godt díe iffet al bekent 
Wat op hebben bedreven: 
Al in de Dupfterhendt herblent/ 
“fn de dagen ons leben) 
Daerom wilt hertelijck met miju/ 
Bidden der Zielen. medecijn 
Wat hp toil zijn genadigh 
@ns/eude oock weldadigh. 

3. 200 ghy nu tot eeniger tijds 
U felben wilt beproeben / 
Gin fult klaer bevinden ſubijt 
De ſondꝰt gemoedts bedroeben/ 

VNom.5. 12. Waer doop ís gekomen de doodt/ 
Wel eer ín Kleyn en oock in groot 
Die wy meeft bolgen mede 
Met qua ſondige zede, 

4. Oes Wereldts leben ende luft 
Dat wy met groot begeeren/ 
Wier nu ſoecken bel ban onruſt 
Dat doet de Ziel turberen/ 
En berbult haer met groeten ſtrijt/ 
Dooꝛ quade luft en appetijdt/ 
t Befwaert ende baert lijden 
Meer dan het bzengbt berblijden. 

| 5. Het quaet Dat is heel beter bier 
ll (Cot glorp ende eere) 

Muteg.23, Ce fterben doog 't berfakens bper/ 
Aute 14. 33, En Des krupcens purgeren/ 

| (tWelck mel vermagh de liefde reym 
Waer Door men God bemindt alleyn) 
Wan namaels ’t eeuwigh ſterven / 

in 
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vn der Hellen te ne 
‚ 6. Badden wy maer nu eens gewaeght 
Sterven der qua natueren/ 
fn plactfe dat ons wel behaeght / 
Mer d'aerdſche Ereaturen / 
Joe geruſtigh bep ende bly / 
boude men zijn aen alle zu/ 
der loft zijnde ban fchanden/ 
En deſe aerdfche banden. 
7. Princen ende Panceſſen ſchoon 

Beeft de moet niet berlaoren/ 
Denckt God heeft de ſwacke e Soon/ t Coz. 1, 16 
En de krancke verkooren 
cert — keert weer) 't is meer Dan 

tudt 
Dat ghy meught zijn in Godt verblijdt | 
Doo fal hp u genaecken / Jacob, 4,8, 
EN fijn liefde Doen ſmaecken. 

et drie-en-bijftinhfte Wiedt/ 
Op de wijſe: an den 65. Pſalm. 

Men looft u Heer met flemme reyne, tat 
Syon openbaer. 

he JS ECDL De Doo? liefde t° uwaerts qee 
dreven 

Mijn Broeder ín den Weer, 
Wenſch ick dat u De Heer wil geven 
Sterckheydt meer ende meer) 
En mn ’tgeen ghy hebt aengenomen daor. 2. & 
Bekrachtige voortaen / | | 
Om ban het gefelfchap der vzomen — 

HA 

Î 
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Nimmermeer afte gaen. 
Petr.4. 2. 2 FU liefde laet u licht nu blaecken 
2Peter.s. Apt een geloof oprvecht/ 
Dhil.47. Wilt fledigh na Godts beede haecken / 
ALUCE, 12, 370 AIS eeu getrouwe Lnecht/ 
Cor. t5. z8. Zit in fijn werch altijdt bebonden / 
in.Neemt toe in deught leer klaer / 
Tute 12.37. Soo fal hu oock tot allen ſtonden 

Zijn uwen foon voorwaer. 
3. Arhepdt altijdt met neerftighede/ 

Pat ghy meught komen fijn 
Kypot.zr, 10. In Jeruſlem Die henl’ge ſtede / 
Apot 21,27 Daer niet onreyns ſal zijn / 

Maer het bolmaechte wefen krachtigh » 
40ſdæe.7.6. Gen stadt foo Edzas fendt, / 

Dol ban alder goeden waerachtigh / 
Wier toe maecht u bereydt. | 

2 Eím.r.r2e 4. Nechtveerdigheyd moet bp ong weſen 
1Cim.6. 1. Met deughden aengedaen/ 

Want dat gefelfchap uatgelefen 
Apot. ra.4. Is reyn na ſehrifts bermaen, 
dpb.s.2s. Hy heeftſe rot zijn Bruydt verkoren / 
Npot.:.s. En daag zijn bloedt certepn/ 

Doen ſy dod: fond’ waren berloven/ 
Gemacckt funber en reyn. 

5. Stedigh hebt dit voor uwen oogen 
Petr.5.. Zijt op Die wacht altijdt/ 
3 Cor.i11. 5. Oy dat ghy niet en wordt bedrogen 

Ki door des Pupbels nijt/ | 

Want hanna des Schrifcuers bermoyke 
Den 

rPeers.s. Alijdt rontom ons gaet/ 
BGeluck een Meen tot allen ſtonden / 
Ons te berlepden quaedt. 

27o0h. 68. 8. 6. U berte lacet van Godt miet wenden 
Jp 
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1 dat gh meught vboorwaer 
rijgen volkomen Loon ten enden/ 

pelgrimmatie klact ret Teige 
lolbzenght met bzeefen ende beben 
‚og (ult ghy oock hiet nact 
det God eeuwigh m breughden leben 1 Thef.4.17e 

ip der Engelen ſchaer. | 
En daer fullen Die tranen klachtigh Apoc.zr. 4, 

van afgewaſſchen 311/ | 
ie hier den bedroefden waerachtigh / 
xchreyen in hare pijn, — 
nde een heerlijch kleedt verheben / Eſal.61. 3. 
boor eenen geeft bedroeft / 
van zyde wit werden gegeven / Apot. 19,8, 

“ooft hem / niet en vertoeft. Apot.19.5. 

8. Zijt nu Godt den Heere verheven 
Sevolcu t'aller ſtondt / 
Laet ons tot fijnen pzijte leben / 
Sliyfr in ’t geloof gefondt : | 
boo fallen top by een bergaren JMat.S.rze 
damaels ín vzeught certenn// 
Wet alle liebe Godts dienaren / 
Bp den Heere gemeen. 

Zet vier en vſtighſte LTiedeken / 

Op de wiſſe: 
Ick vrijder een Maget eerbaer. 

* Hy edele jonge Jeught / 
Waer ghy u t’fanien veught 

In des Heeren naem verheught / 
| ed wilter Dar fijn 
peedachtigh ziju / 

God 
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7 
Godts lof en eer 

2 Om Die te berbzepden ſeer. 
2. Want fijn goedt Baden ſchoon 

| Á Die hy geeft ons ten Toon 
sijn groot ende heel pdoon/ | 

Apot.4. 11. Soo Dat hp gewis 
í Wel weerdigh ig 

Kof prijs en danck: 
met een eeuwigh foet geklanch 

Genef.2.s. 3 Hyheeft tot Menſchen ee 
Act.i7.26. Ongt ſaem gefchapen beel/ 

Sap. 2. 23. Cot het ſchoon en Hemels deel, 
Bats. va En doener he hs | sb | 

4 BEL 3. 7 Door flanghs bedro 
Tob et 6 Waren berlepdt/ / | 

de Gafsijn Soon tot falighepdt. 
> 4. Én om ons doer zijn macht. 

1 t Onderhouden met kracht) 

| Schiep de Peer hier wel op acht ; 

CO  Gener,r.r. Den Wemel feer groot 
NS En d'aerden klaat/ ! 

J Die twee te ſaem q 

Dn oock bercierde bequaem. 
denef.r.16. 5.Al met het groote licht 
Pla, 136, 7. Hen den Demel gefticht/ 

x Hy onfe oogen verlicht; 
ien guldenen fchijn 
Der Somen fijn/ 
Den dagh maeckt Klaet 

Met fijn ſchoonen giants voorwaer. 

| 6, es gehoorenden Jae n/ 

oi Met de planeten faen/ 
En ſterren fp al ontfaen/ 

8 Haer bleechken glans 

Wan dees Don gants 

Kuik, 

ad Ka ME 

Cok 
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nanne 

otd’ nachte peofijt/ / 
3 e lic ten in ’t Dd er wijdt. 

7. Beaerde ho brenght upt/ en. 
Heel bruchten en gefpaunt/ 
zrunden / boomen Lol ban frunt/ 
Bock Beeften feer reyn 
Sraot ende kleyn / 
in Diffchen mee — 
Die Daer zwemmen in De Zee, . 

8, Deel vogelfche geblucht / — 
biwieret al inde lucht / 
debbende een foet genucht/ 
soo datter wy an 
BerWwonderen danf 
Jan 't foet geflupt 
Pefer hlepu diertjes gelupt. 
9. Dit en beel ander meer / 

Nomt alles ban den Peer / 
Tot ong Menſchen peofijt ſeer: 
poo dat wp wel ban 
Bet David bip 
Mogen boozivaer/ 
ger met ars klaer. 

ro, Wat ís doch Beer de Mens / a3.s. 
„Dat ghy foo doet fijn wens / hie 
En foo aenneemt fonder lens/ 
Bhp kroont hem cer/ | 
En hebt alg Weer Pſa.8.7. 
Aws handtwercks ſaen / 

Al onder fijn boeten daen. 
11. Schapen / Oſſen te facm 

Dieren Dogh'len bequaem / 
Sy oock hoe dat ís haer naem / 
De Diffchen oock mee/ 
U inde Zee 

* t Is 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
704 



rrëê chr 
"Tig boo? hem al/ ; Ee hd 
Een beften ín °t aertſche dal. 

| : .Wie faud’ dan dees Peing foet 

' Miet pefen met ootmoedt/ 
Doo, He wercken Die hp doet/ 

, Daecer boben heerlijch / 
3 MMet.2s,34* Mach in fijn rijck 

Wil nemen aen / 
Soo wp maer in deught voortgaen. 

5* 91 * 

Pet vjf-en-viftighfte Liedt/ 

7 Op de wijfe 

Trooftelijske trooft du hebft verlof? den 
Keyferin feer rijcke, 

2 a Pi \! jk 

de Siele mijn! foecht uwer ruſt / 

; ® Alleen in Godt verheven / 

Tohras\ Maer hem zp uüwes heeten luft 
© Pia36.9e In hem alleen ig ’t levert 

5 Dus hem alleen berkieft 

ne En u elven verlieft 
Schepdt af ban ’t aertſche ſoecken / 

Tut.ro · Ax. Soecht'teen noodigh voorwaer 

1 Wat ig im Godt feer klaer / 
3 Wilt u o Ziel Manlhck verkloecken. 

2, Laet u bedechen 2 * fchijn — 

| Al iſt al ſchoon doo? reden Te elf 

4 —5 gefonthept/ maer 't iß fenijn/ 
ret zr, Ghu moet Cheiſto na treden 

| J aL et jagen Die met luſt / 

qn’t aerdts loopt (onder ruſt 

marga, Aget Die banden begraden, 
Mat.d.2?· Daer dooden, ſpreeckt die ee ol zoe hd 
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ICACKENS. 

“Bolght mp na/ ooch mijn eer / 
En blijft niet langer epgen flaben. 
3 Wilt gh wandelen klaer en licht 

Doo? Gods aenfthijn in bzeden/ 
Keert heel in Godt / / die onder richt 
A o mijn Diel / met reden 
Putdecht en openbaer / 
Werdt u heet in ’t licht klaer 
Ghn werdt gelent ban d'eene 
Klaerhendt / tat d' ander ſchoon / 
In t aenfchijn hoogh ten toon 

117 

2Coꝛ. 3. 19. 

Chꝛiſti / u heyl en trooſt alleene. 
4. Dan mach u deeren geenen noodt / moni, 8. 39: 

Noch doodt / pijn groot/noch Helle/ 
Of ghnu alg ſnoodt / werdt wetgeraodt/ 

Eich u verſtoot / ſeer felle 
Als u Ziel Godt bevindt 

Dat ghy zijt ſijn lief kindt / 
tMach u ſchaden noch letten/; 
A padt en ſchat is Godt / 
Aws herten deel en lot 
Bier in o Ziel wilt u trooft fetten. 
5, O iel mat een grooten rijchdoonr 

YE Dit/ macht gn ’t erlangen/- 
Maer Dat men fiet / bergaet algr Eon 7.51 

droom/ | 
Verloren zijn haer gangen 

Die daer aen hangen 't hert / gal Ga, 18 
Met berlangen en mert and 

„Om xijckdom ende fchatten/ 
En pdel eer tot fuot/ 
Werden firal voor Godt 
Haren (chat berteeren de matten. Tatob. 5.2 
. Maer God der bzomer loon alleen Gen. :s, 1 
Is een verblijder — * Dap. se 16, 

E 3 Pie 
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118 schrittuerlijcke 
Fopr6ero, Die naer geween / / bp hem gemeen / 

Bꝛenght zjn Schaepkens pdoone 
Sap.5 .t7. Een kroone reyn ban goudt/ 
1Ceſ.4.17. Daermen eeuwigh aenfchoutwt 

Dijn aenſchijn ſchoon en blpde/ 

1 Apo,rn4- Waer werdt heel afgedwaen / 
han er uptberhorentraen 

Apo.io.s. Daer blincken fp/ bly / wit in zijde. 
7. Denckt eens / o Diel / foo ghy vꝛdom 

ſtrüdt/ 
Tut 6.21. Een kleyne tijdt / met weenen / 
Joh 16.22. Mat een jolijt; enhoe verblijdt / 

nath nh ot 

svn GAN 

Als dan ghy zijt met eenen 
4 MRAEBIT proe — een paer/ 

Abraham/ Iſaac Looziwaer 
Ja al die fchaer en helden/ 

’ Die dan met wen gh / 
ij Met haer eeuwigh fuit bin 

4Clu.2.4te zn, en Godts lof eeuwigh bermele 
en. 

8. —2* * men —* lieflijck 
Czar, Daer Godes Doon ndoone 
pens Dal geven fijn Kind'ren gelijck 

Palmen en ’s lebens kroone 

Bpo.r17. En lepden haer cenpaer/ 

Î Hen ’slebens fonteyn klaer / 
3 @pe2r, Int paradijs Lel luſten / 

Ao.14.3 . Pol foete melody / 
In's Hemels weſen ban 
Dier in o Ziel ſult ghy dan ruſten. 

a a 

Det ie 
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Liedekens. 119 

het ſes en viftighſte Tiedt, 
Op de wijfe: Wanden so, Pfalre, 

Godt die der Goden Heer is, &c. 

En de vaftighept ooch al eben ſeer 
De Remelen vertellen Sodes eer Pſa.i⸗i. 

Berkondight fijn hant-werrick won: 

gp 

derlijc 

Pen eenen dagh ſeydt Ben and ren hoe 
vijc 

act het de nachten ‚ong oock oper 
baren î 

Paerom wilt Godeg lof altijdt verkla⸗ 
ven. 

Hy heeft de Don gemaecht/ en boog Pra. 136,8. 

Dm te berlihten klaer het gertſche 
ve 

op an * bercirt als cen Bruydegom Daro 6, 

Upt haren kamer en ís vrolijck Daer / 
whas ne Heldt / om te loopen beel 

gen/ 
Daer toe er gefct heeft ’tlicht ta 

ge 
3. Op gact op aen ’tepnde des Wez 

mels reyn / 
En loopt Br tot haren plactíe 

En boo, ee hitte niet berbozgen ís / 
„Menfiet den Maen fp hout haer tijdt Pſa.136. 

ewis / 
*3 Die 
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aak kh met 

na GAD 

“a a 

8* 

120 chriftuerlijcke 
Die Sterren fijn loven Godts groote 

name/ 
Pſrao⸗ . a9. Daer * * winden zijn hem gehooz⸗ 

gn 4. geh! wil oben Gods wercken bos 
Pfa. 115.5. ven al 
Sy: 43. 25 · En fijnen at / prijft hem met bly 

tha 
Pſa.ic⸗.2. wu * en emel fijn vont uptges 

EBEN, Ter. 
he 

Juoss. ele mach Dj wecfgehen fijn naem 
lofft * 

e/ 
Pfaler14.3. DOO oi oac moet aldingh nemen 

CHE, 

S2.43. 24e s. Aenſiet — KRegenboge ſchoon en 
ton G 

Die hem gemaecht heeft looft diet’ als 
len ſtondt / 

Haer verwe ís beelder!ep ban bly / 
Bra 43.18. Woog Den Maen heeft dat water fijn 

getp/ (winden / 
Sh2.43 . 30. Dooꝛ * woordt geeft hy de ſtercke 

Dooz hem iſt al wat men ter aerden 
binden. 

6. Dooꝛ fijn woordt groot valt dert ‚16, 
ern fneeu op aertrijch/ 

Kn laet bliremen onbegrijpelijch/j 
200 * den Hemel haer open doet 

aer / 
sn *—* die wolcken bich ’t ís opens 

en agel ‘val t door fijn bebel fcer 
| rachtigh/ Deſen 
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1edekEns. 

Deſen Godt looft: want hy ig feer al⸗ 
machtigh. 

7., Den ens verſchrickt Die aerdt 

dooz haer kracht / 
wgn de bergen daveren dooz't Hes 

wacht/ 
wesen als daer waept een houden noorden 

windt / pk jg 

Dan wordt Daer ps hart glat gelijck SP 13-32 
vertint / 

Ent verdort beelt geen Dat groen ig 
op aerden/ (gaerden, 

Boomen / keupden/ hoven ende bos 

8, Alg Den fomer dan komt in DE 
| mep· eed | hak 

Dan fingen Be Bogels en zijn berblijdt/ — 3* * 

De groene boomen ſtaen Ban ſeer outs 
daen 

mMaet bloemen kruyden be elderhande 
faen/ 

Peel zaet vzuchtbaer komt dan alurt pfaero4. 13 
be aerden/ 

Deaerom looft Godt defen grooten ber: Spꝛr · 43. 43. 

maerden. De Heer/ 
9. Ja al wat leeft Dat voedt en ſpijſt Bra pe 

Diſſchen en Beeſten / Bogelen lee | 

meer / 
® Die Menſchen beele op het aerdtſche TLut.12,24, 

Defen Godt danckt / looft fijnen naem 
beetelt/ / 

Pan alle fijne loffelijcke daden/ 

Tooft hem die alle dingen gaet ber: 
ſaden. 

10. Cot —* —* t dees Godt die 

eeuwigh leeft” 
5 € z Woot 
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| 14 sChEiftuerh;jcKe | 
Pa.174.7. Door welcken Memelendeaetde beeft vor 

Eſa.40.15. Alle Heydenen zijn alg niet voor hen /· 

Ja als een dzuÿ / het beeft al voor ſjn 
em / 

Een enig Godt / lof moet fijn name wer 
eten 

143. 1. Aileen fijn werck moet bier hoogh sijn 7 
gepzeſen. 

Det ſeven en· vijftighſte Tiedt / 
Op de wijſe: 

Geeft my te drincken na mijnen dor ft. 

Mat.⁊6.24. 1. aer ſtaet geſchreben openbaer 
— eſthien fo top leſen 

dé 

Gat Die toil bolgen Cheiſto naer / 
Moet berfaken fijn engen efen 
Op hem nemen fijn krups gepzefen/ 
Soch oock by defen een klaer bediedt / 

Dat Die fijn leben houdt gerefen 
Die fal ’t berliefen / nu wel toe fiet, 

Want een Mens quaedt 
Fufijnen raedt — 
Die fijnen aerdt behoudt // betrout 
En heeft meer luft 
In't agerdts onruſt | 
En foecht fchat ende goudt. 

2. Maer Ehziftus hooet na dit bee 
Ì fchendt 

Gaet ons met gelijck’ nig bedieden / 
‚we 16, 13. Boe Dat het Hemelrijck plantept, 

Miet ig gelijck alg Mammons mar: 
id 

ie 
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“ore dat onkrupt niet upt en wieden _ zuc.r2,15: “paer men moet blieden// gievichepdt 

* 

Liedekens. 123 

uaedt. > Mat. 1 3.45. 

n als Koopman peerelg gentedert 
vet aerdts ber laten ’t is Cheiſtus raedt ar 7 

Die —— vleys 

Die ſoeckt fint eps/ 
Maer ’t ig hem ſelven quaedt / 
Die ſtaet / 
Die doodt iſt loon 

Des pee” —* fehoon, 
act q 4 

„ie wereldt geenfmsg en bemind Aje: iss
 

döoch pet ban ’t geen Dat Daer is bin: 

nen/ | 
Bant het ig luft dit wel berfmt/ / 
sn mach bp Godt geen ſtede Binnen) 

Aom.3.6. 

dus ſtaet al na Hemelſche ſiumnen Aom i2.⁊. 

Boecht t° overwimnen / / de Wereldt 1Jeh 5.4. 

ſnoot / 
DOp dat u Satan uiet mach ginnen Sap.2.24. 

Enu geleyde inden doodt 
dant wie verſaeght / Apo.z1.8. 

Miet broom enjaegbt/ / 
Om volkomen te zijn// in pyn 
Wil sijn dat deel 

Der Sondaers keel 4 
Die gaen na 's Wereldts lijn. 

a, Geljjchals boren is verhaelt Mat.16.24. 

We verſaken fijn engen leven / 
Die moet doot liefden ongefaelt 
Bomen tot Godt alleen berheben ; 
Wierom Bet Godt lief fonder fnebet mar 22, 30 
Dient heur met beben //ban herten  ra,a,ar- 

| HEEN, *5 van 
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| chriftuerlijcke 
| — pgs} eran —* beneben 

oet ghy lie en d' ’ Ik Hol.zrs. Maer wie bemindt — 
Of aerdts geſint 
Is foo Johannes leert / 
Verhkeert / 
Sods liefde ſiet / 
Is in hem niet 

VDergaet al metter veert. 
s. Wie nu lief heeft ſoo is berhaelt 

GSodt boben alle dingh op aerden/ 
@f in den Memel ongefaclt/ 

| Eu hem vecht eert als Den bermaerden/ 
‚ Wataz, 38. Die fat oock fijn naften in aerden 

Cheiſto verklaerden / gelijck als hem 
Selven / dus foo wilt nu aen Laerden 

‚ Bar.r7.s. Ce hooren altijdt Chꝛiſtus ſtem / 
, PAL 1037. Maer wie noch pet/ 

en vj ’t geniet 
ader/ Moeder of Wi — f Wijf/ but 8 

J \ Rurs/ hof; landt/ fandt 
* —* 

haiſto / ten heeft geen klijf. 
ML 1929, 4. Dus moet het al —— * 

tnt liefden om met Godt te wefen/ 
“ Daer kn gebepnfthepbt nochte 

Die iëfd moet b | ez, 13,13 Die Hefd moet boben al gereſen / 
J é 1313 Want fis Bet meeft is ſoo men ieſen / 

‚Ors. Seer hoogh gepzefen/ in haren naem/ 
4 hrer3, Poor —* beeft Chriſtus ons ge⸗ 

eſen 
B maeckt ong tot fijn rijtk bequaem 

… Hoe fouden ops aa EN 
| | ed 
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Liedekens, 125 
unoch 35n Lip 

en 8 —— luſten ſnoodt / 

Gans doodt/ 
goet fijn quae acrdt/ 
Dus niet en ſpaert | 
Ger dat ghy komt ín noodt, 

aufe, P 
Die liefde moet zijn onbeſmet/ Lomt.rz.g. 

| want Chꝛiſtus heeft ons fonder falen/Sal4 4. 

Moor gaen / en heeft berbult de wet/ 

En onfe fonden gaen betalen / Ephef.r ye 

Die voor waren/ na fchziftg verhalen Beba tbe 

“Poen wp met qualen // Waren belaen/ 

An doodts benou/ ent Belfche dalen, 

Maer nu zijn wy genomen aen ; 

Maer wie noch blijft/ 2. Teſ. t. . 

u ſonden ſtijft / 
* niet tot Chriſto keert 
WBefweert/ 
Die krijgh hier naer 
eel pine ſwaer / | 
Soo ons de fcheifcuer leert. 

Hon. 2e8e 

Eſai. 3.8. 

8 Bus u wo int liefden allen HOMLSe 
VDerloſt / bebeijdt en quijt geſchouwen iJoh.⸗4.ic 

Dan Chꝛiſtus ong Heer anders geen / Epheſ.5 . ꝛ 
Dug fet op hem alu betrouwen/ 

WS Engactubaftopdenfteenboutwen  Aerozsrr 
Wat ghyꝰt benoutwen//moget ontgaen / coz z.rx. 
Hebt ghn het recht, ſoeckt te behouwen 
Dat gho ten eynde toe klijft ſtaen : M 

| Maecr beel dert naem / 
Chꝛiſten bequaem 
Moeren ſonder de daet / 
Wat raedt / | 
% Mas beter niet/ 

Á 6 at 
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126 Schriftuerlijcke 
| Dat qhu foa biet 
| Kk í 7 * pe * * 

3 9 · Waer fal den achter klapper quae 
JAAA sgerfehinen of fijn plaetfe binnen / 
Eſa.z3. 4. OfDe gebepnfde boog van raedt / 
:(Etm.6.g, Of gierige na aerdſche dingen, 
' ipot.a1.Â. Of leugenaerg en woeckers winnen 

‚ Bfalos.s. Bal’tbper haer ginnen// huplt ende 
Naso. s.n. weent 

hy rijcken ellendigh ban finnen 
ô Men werdt geenen trooft berleent, 
| © mens altijde/ 

oet uwen bljjt 
Ee zijn met Chꝛiſto een) 
Gemeen/ 

| Soo werdt ghy ben, 
: Dan naemaels 
' Dit foecht en anders g geert, 
Mal,z.19. _ 10. Godt fal zijn bolleck wel bebzijn 

Die ſonder finctte leeft op aerden 4 
ſa.35. 10. Eeuwigh ſullen ſy haer berblijn/ 

Met Godt ſullen fn zijn in waerden / 
po.i⸗ · Hy ſal vercieren ſjn gebaerden 

Ha ſcheifts verklaren / / ſuyper Dibijns- 
Theſſanꝛa Dus wilt u haeſtelijck heen vaerden / 

Veſnez. 22.· Müijdt ter Wereldt alle booſe ſchijn / 
Beſlupt hier mee/ 
Wandelt in bzee/ 
Want kijfachtigen beel 

EE sert... Geendeel 
ES ; In Sodes rijck / 

Dus al gelijck 
Wandelt oprecht geheel 

«ra an 
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pr e 

set acht-en-bftigfte Wiedt/ 

En doet na fijn bebel/ 

Liedekens, 12 

Een Nieuw-laer-Liedt, 
Op de wijfe : 

Die een leven goedte 

W Eeſt nu verbljdt 
In defen laet ſten tijdt 

Pant Godt gebenedyt / 1Joh «9 
geeft door liefden gepreſen / 
Fot ong pꝛofijt 
Befonden die ong al bebzijt/ Gal. 4. 4 
Jeſum fijn Soon f 
Bus zijt bzolijck in deſen / ke: Sd 
Bant hy voorwaer / —*8 
Ans vrijdt eenpaer | 
fn ’t neuwe · Jaer gepreſen. Cor.i5.25 

2. Duyvel / Doot /Hel/ tCoꝛ rty. 55⸗ 
Net al haer zwaer gequel / 
eeft hy verwonnen wel / 
Moo: liefden upt geleſen / 
D mens rebel/ 
keert u cot hem feer fnel/ at, er.8 

Doo fal ho u genefen/ 
want hy voorwaer / bebe. a. Fie 
Ons wijdt eenpaer | ob. 8. 36. 
An 't nieuwe · Jaer gepreſen. 

3. Dit is het zaet Gen. «2, 18e 
Pat belooft was tot onſer baet/ Gen, 12. 3. 
Der vrꝛomen toeverlaet / 
Dus zijt vrolijck in deſen / 

Beter af oefebacei beten matt; ier af geſchreven boven ma 
F7 d’ Apoſtels 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
AST 



128 Schriftuerlijcke 
Acto.z.29. DApoftelg trompet fact 
‚ Gal38. Hier af ſeer hoogh gerefen/ 
3 Beba.r. 15. —* —— 
ik “66, Ons beidt eenpaect 
| men, © Ant nieuwe-Laer gepiefen, 

Epheſ.ꝛ.t. 4. Wy lagen doodt 
Al in der ſonden noodt / 

demz. 8. Maer fijne liefde groot / 
1 Jaha, 4.9. Coonde hp ons ín defen/ 

‚ Epbef.s:2. Ons nge ſndodt 

Al met zijn bloede root / 
Zeh. ro, 18. Aen t kruns werdt hy gereſen / 
Joh.z4. Want hy boozwaer/ 

0t.z. 15e Ons vrijdt eenpaer 
3475 F In t nieuwe · Jaer gepreſen. | 

} Mom.rz.t2. … S Die nacht onfoet 
Efaf. gr. Verdwijnt door't licht feer goedt / 
por. 1.5. Hy wieſch ons met fijn bloedt / 

‚ Wp die lagen verkneſen / 
< Neroz. 2. 38. Dug doet nu boet / 
Ì Gelooft ſijn name bioet/ 

nr Petr.s.6. Geeft u tot waer ootmoedt / 
Wilt fijn Majeſtept bzeefen/ 

Debz z.rs. Want hun boozwaer 
, * * Ons vridt eenpaer / | 

AIn t meuwe · Jaer gepzeſen. 
6. Prince devijn 

Eoont ons u vꝛiendelijck aenſchim / 
| Ghy kond ons Ziel berblijn, 

Ende geheel genefen/ 
Op dit termijn/ 
In D'aengename tijn 

at.g.12e Ghy zijt ong medecijn 
LUIE .0. 33 @ Zel keert u tot deſen / 
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Liedekens. 125 
dant hy voorwaer / ebt. ets. 
ns bzijdr eenpaer —— 
me meuwe · Jaer geprefen. macha; 

set negen-en-bijftighfteWLied/ 

ien Nieuw-Jaer Liedt, 
Op de wijfé : Alſt begint, 

| Brent u totter feeft Mat.22.8 
Doet aen het bruplofts klepdt / 

serheught u ín den geeft/ 
Naeckt dat ghy zit ber dt / Mat.2 5.7. 

den Beupdegom komt ſoet / Mat.25.6. 
2m fijn liefd’ te bewijſen lilaer / 
dus gaet hemte gemoedt _ 
Met rs be lichten // in’t niente Mute ra. 35e 

aer. 
. Heemt op fijn komſt wel acht dure 12. 36. 

Antfteecht u lampen kicht/ | 
biet Dat ghy niet en flacht / | 
íe dwaſe Maeghden flicht *___JRat.2s.8, 
Waer wilt ghp halen pzijd/. 
booneemt den Wzupderom wel waer 
IsdiebijfFracahdenwijs 

act. r 

* wap be —* 
ser dat ghy komt te Iser | art! 
sedzieggt u feltsen niet/ — 
doo: maen of valſchen raedt 
5 fullen niet in gaen / Mat.25. 12. 
Die achteloog verſunmen haer / 
Aus wilt nu bereydt ſtaen 

Met 
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{30 Schriftuerlijcke 
Lutt 12. 35 Fet brandende lichten // in tnieuw ·· 

act. 

A lampen en olp ſchoon / 
Vierige liefde daer bp/ 
Blinckende ins Hemelz troon/ 

Poor Godt en de Menſchen mee / 

Matt. 515 Steldt u lieht op ten kandelaer / 

| Soo zijt ghy altijdt ree /· RN 

‚ Mute ri. 35. Met een lichten / mt nieuwe ⸗ 
aer. 

Sj —— art) V ijn uptberkoren 22u 

“spat. 24-31: @oog Der bafupnen geſchal / 9 
1 Gef.4. i6. Doen roepen over lindt /· Er 

| Daer fal een eeuwige vreught 
Apot. 7, 11. Weſen / doo der Engelen ſchaer / 

er toe uncerſich veugat 
Mute re. 35. Met brandende lichten / in't nieuwe · ⸗ 

E Jacer. 
J * 

F 

6 | 
- 

Det feftighfte Tiedt / 

| Een Nieuw-laersLiedt, 
zt Op de wijle : 

’ Van den «xii. Pfalm. 

Mijn Godt voedt my, 86 

| ts [£ vrolijckheydt * 
Laet ons tꝰſamen verblijden/ ie 

Enfin berendt/ / | 
| Onſen Godt te belijden, 

Mant hp ons doet — 
| Deer wonderlijche dingen / 

Sijn 
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sijn liefde foet 
zoont hp ons fonderlinge/ 
in copenbaer/ 
boog fijn groote genaden / 
n°’tnieuwe-Haer/ 
of Godt ban fijn weldaden, 
2. Als wopiwaren 
too? ſonden overbloedigh / 
n’t bezwaren 
3es doodtg gekomen ſpoedigh / 

en ín De hant 
seg Duyvels quaet bebonde/ 
eeft hu nu Ban ’t 
beeldt weder ontbonden 
ns allegaer/ 
>oog fijn groote genaden/ 
in ’tnieuwe- Jaer / 
‚of Godt ban zijn weldaden. 

3. Hp geeft ons fijn enigen Soon bol weerden / 
mlaet hem fijn 
teder komen op eerden / 
(n ’t jammer · dal 
bol gebzeck ende Iden / 
ip berlaet al 
bijn heerlickhept ’t verblyden 
3002 ’s Menſchen ſchaer / 
2m haer eeuwigh verſaden 

t nieuwe · Jaer 
of Godt ban zijn weldaden. 
4. Als berbuit mag 

Ben tijdt ban Godt verkoren / 
ús hp feer ras 
Jan een Maget 
2oor Hodes kracht / 

Wonder⸗ 

Aom. J. 18, 

Epheſ. 21 

Cal, 2. 13e 

Hebz. 2. t90 

Col. 2.1 je 

Luce :. 66 

aop. 3. 15e 

Kok 6, 3%. 

Galat. 4 4e 

Lute Ze je 

Phil. 2.6. 

⁊ Coz. 8. 55 

Gala.4. € 

Hutt.) 
Eſai. 7. 154 
Luct Bo Flo 
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schrtittuerlijcke 

att.13. 23. sidonderlijck om beeftanen/ 5 
rik … pt het geflacht 
sCimrg ©abids ende ooch binnen 

Mich.⸗. Beth'lem aldaer/ | 
Aute 2,4, Eertidts voorſendt geſtade / 

An ’t nieuwe· Jaer. 
| Lof Bodt ban fijn weldade, 

| Heb · to. 12 .· 5. Hu heeft berepdt 

| —* weder geen 
endt 

—* 245. Snape onberdzoten 33 waor ong geleer? 
ert.2.rr, Bie waren iel verdo zven / 
ete. a. 25, Hu heeft getreen / 

EG. Die parg/ an td geftogen, 
Debz.2.rs, Om ons algaer / 

| Dan den daodt te ontladen} 
In t nieuwe · Jaer 
Lof Bodt Lan fijn weldaden. 

Colloſſ. 1212 6. Niles dooz hem 

‚Mom.s.18. Iſt weer gebracht ten zoeden/ 
t Marr. 17.5. Des hoozt fijn ftem/ 

Wilt met blijt tot hem ſpoeden 
Burght u beguaeni) 
@nder hem tallen tijden / 

Mat.i0. z2. En ſjneundem 
Belijdt ſonder vermijden / 

4Eſd.⁊. 42. Metꝰs Hemels ſchaer / 
Singht altijdt vꝛoegh en ſpade / 
fn ’t nieuwe · Haer 
Lof Bodt van fijn weldade. 

7. Soecht alleen// /t noodigh een 
te winnen / 

t Js certeyn Chriſtum reen van 
binnen. LA 

&ot 
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a 

tedekens. 
ot eén cieract//Delicaet 

feer klare / 
Eeuwigh beſtaet / en niet vergaet 

in t nieuwe · Jare. 

Bet een-en-tf eſtighſte Liedt / 

Een Nieuw-laer-Liedt 

Op de wijfe : 

En wilt my niet befchamen, 

le H Ooꝛt toe ach allen ziden / 
In deſe laetfte tijden, 

Wilt u in Godt berblijdben/ 
Die luft hebt om te leben: 
Wilt fel de fonde mijden/ 
En’t guade tegen flrijden/ 
Want Godt (hooꝛt mijn belijden ) 
Wil de zonde bergeben/ 
Want gefonden heeft hp. 
Zijn Soon Jeſu Cheiiſti/ 
ie maechtfe alle baj 
Die gelooben hoogt uy / 
Dan alie hare fonden/ 
Maer mee fp zijn gebonden / 
En geneeft al haer wonden / 
Dit is boorwaet 
De beeught Lan ’t nieuwe· Jaer. 

2. In Beth'lem ig geboren 
Chꝛiſtus / Godts Soon verkoren / 

Die ons vry maecht ban tooren / 
En berfoent fijnen Dader) / 

WWny waren al berloren/ 
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Syr. rrear 
Gal, 5.1 6, 

Mith. ALT 

Gal 44e 

Atto. 10.436 

&fal.s3. Be 

Uur a, 4 

Eph.2, 3/ 4 
Eſa⸗ 215. 

Efal,sz 9: 
Hutt: 19 
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13 chrittuerlijcke 
Doop des Dupbels berftoren/ 
Maer opent nuuooren/ - 

Mat.ia.28. Hooꝛt Cheiſtum u berader / 
Die roept al met geſchal 
© Mens in’t aertſche dal/ 

| Heert teder ban den bal/ 
4 En wozdt ban fijn getal 
1 Sti s. 8. Haſtigh wilt u bekeeren / 
M 2.12, Altot den Heer der Weeren 

Met vieriger begeeren / 
HD ig boor waer 

Aug Die En t mee t nieuwe· Glace, 
BENE arca _ 3 De Herders op ten belde 
Badde Deſe boodtfehap vertelde / 

Die Engels/ en vermelde 
Dan deeg Koningh feer klare, 

Eſal. 9. 5. Hoost doth na deſen Belde De Je * | | Dan fijn matht en gewelde / 
Doe hu ter neder belde/ | 

k Des Dpandtg macht boozware 
, Eames, 13, Die Hemelfche Heerſchaer / 

HRe Die fanch deeg nieuwe maer / 
ï Hof fp u Godt eenpacr 

artik | In den hooghſten dierbaer / 
| En beede op der eerden/ 

* © Mens wilt nu aenbeerden/ 
Ie Soetwilligh deeg bol weerden/ 

ir 12u ís voozwaer 
| Die beeught bar ’t nieuwe · Jaer. 

9 Is Wonder meer dan wonder 
Dat dees vreughde blijft onder / 

de EN be Wereldt bpfonder 
at de mergen en niet waecken 

© wee bol roof en plonder / 
4 Is Die Dunvel miſgonder de 
| an 
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tander arremen Sonder) 
ip foecht hem vaſt te maken: 
Aaer o gens dwaes en ſot / 
joe foecht ghy niet u Godt 
hp ——— —* * 
rm vdelſheydt en ſpo | 
* naer (ult olp ‘t beweenen Sj. Se 050 

(8 ’t iste laet met eenen/ 
wee waer fult ghy heen / 
oeckt Chriſtus klaer 
| en tee —— 
Dees Prince | 

sebencht pu liefde vnerigh / Gebs 12,3. 
ijn lijden feer dangierigh 
au ® en * b —* 
oe ho u Ziel was gierig 
soo? fijn minne manierigh / uc. 16, 1e» 

Amu op fijn wegh fieri), 
ve lepden (eer ootmoedit 
„act u herten vol zijn 
pan Dees liefde met piju / Tut.io.ʒ Je 
oeckt defen medechn/ 

giet olp en Wijn 
{n u wonden onrepne/ 
doopt in hem ín Dit pleyne 
2 is ons trooſt allepne/ 
dp ís boorwaer | 
Die beeught ban ’t nieuwe⸗ Jaer. 
Eeen an — 

Bet twee-en-tfeftighfte Liedt / 

Op de wijfe: Alſt begint, 

. [2 doodts geweldt lagh ick ſeere en, 2, r. 
gebonden / eri Wchz, 2, 14e 

; ü na hadt bers Doo dat Satan Wp by eid 
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Daerom dan fiet wil ick — sik 
Met hert ende met finn 

Eſai. 55.6. Boechen altijdt, Enziftum berblijdt | * 
@m met hem komen binnen / 

Apot. 21, 2 Ick we Pelgerem / ín ’t nieuwe Je 1— sij 
| alem. 

IAch. i5. 6,. 2. Want ſonder fijne hulpe in deſen 
ait —* niet alſoo klaerli 

| en/ 
| Deer hranch en ſwack met ſonden pack 

| zzijn op te fect beladen / 
@mn * den padt// na die ſchoou * 

ij Ende te komen binnen 
Apot. 21.2. Ach arme Pelgerem // in't nieuwe aak | 

ruſalem. F ſen 
3, Daerom o Heere wilt mijn ulpe + 

Ende wm hier byſtandt doen in de fen 
Eſai. 42.3. Dant ick ben fret/gelijch een vicdt 

Onmachtigh kleen ban krachten/ & 
| Om nu met blijt/iu deſen tijde 
1 — De ſchoone ſtadt te winnen 
| Spot. z1, 2, ACH Arme Pelgerem, mt nieuwde Pes vv 

Palm 3. 1. 4e —** t heel Dpanden sijn hier nu 

Die ons * tegen zijn tat allen Pe: 
ftonden/ 

Daerom a Heer doet ons byſtandt 
En macckt ons ben ontbonden 4 
Al dooz u handt: cer tryumphant / 
Op dat ick mach beſoecken | 

Bpot. 21.2. Ick Arme Pelgerem / het niewe Je⸗ 
| ruſalem 

5. Wilt a Heere u gouade zn 
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k dat ich magh vzoegh en fpade fonder 
ſneven / | 

An Die loop been//fcer vecht boost gaen 1 Los.9,24, 
ng boor geftelt in deſen / | 

ze dade boortaen /Aeer wijs beraen 
hijg winnen uptgelefen/ 

ve dek arme Pelgerem / in ’tnieutwe Hes Apot.⁊i. 
Ki rufalem, 

Al zijnder heel B panden op de bant 
ie ons hier altijdt ſeer wederſtane / 

sochtans a Heer / door u geweer Pfal,46, 1e 
ee Baren wp overwinnen, Phül,4 13e 

taet ong bo ſeer / meer ende meer  ? EO15-57e 
bat ich magh komen binnen/ 

Ach arme Pelgerem / in't nieuwe Kez Apoca!, 2e 
ruſalem. 

. Helpt ong o Heer | Doos u genade / 
‚ $tercht ong altijdt feer vzoegh ende 

figade/ KAS 
eyndt ong u geeſt / in Dit foreeſt Joh.ia.26. 
or een trooſter in deſen / 
sat ich magh komen on bebzeeft 

„4 5p uint hemels weſen / 
Bek arme Pelgerem/ in't nieuwe Je⸗ Apoter.s, 
ruſalem. | 
"Bn ’t nieuwe Jeruſalem feer fchoone 
„Daer bobben in des Hemels troone | 

man fijne goudt /feer wel gehoudt … Apor2r. 18 
peeriteffelgeh ban binnen! : 
he ſtraten zijn/ op Dit termijn 
seer bzenght mp tot gewimen / 
ick arme Pelgerem / ín ’t nieuwe Fes 

ruſalem. (ten/ | 
Pig Daer altijdt beeughde is boven ma Pſal 16,12. 

„Bolkomen blyſchap fonder af wir + 
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| mRarss.34. 3 — goeden ſullen blpdefchap ont⸗ 

| gen 

—— * Jen ae jolie 
Men daer bp u fal weſen / 

ſd ꝛaz · En fingen fiet/ bet nieuwe liedt 
—*8* 3. Byus Godt / 

Al met'brolijcken ſtem / 

fn ’t nieuw Jeruſalem. 

Het dzie-en-tfeftighfte Liedt / 
Op de wijſe: 

Een Heerlijcke Kroan is nu te 
winnen. 

— —— — 

— _ 
. 

1, ® Menſchen aenhoozt doch oo; 
Ereatueren/ 

et 4-9. En wilt betreuren u fonden al: 
300.470 Want en ** ſeer den dagh des 

Heer 
Die met Karren haeft komen fal 

Mat 5 3r- Om dan elck een te loonen | 

ee wens — sm PIT 

: B 

4 

rt bend dna daen / 
Goedt ofquaedt * berftaen/ 
Piemant mact hem dan berfchonen. 

=t J 

3 4eEſd.2. 43 · En met berlangen/Wwerden gekroont / kn 
Perloft / bebzijt ban bzeefe bangen v> 
Die hier fijn gangen/ ter deught be⸗ 

toont: 

25,42, Maer De guade met ſchanden 
SAE IN Elfen fn’t Belfehe oper 
aeta. Pol pijn en zwaer Dangier 

aen / Baer ’t eeuwigh fal branden. Rn, 

3e — lact ons dit te recht aen mert⸗ * 
n/ 

Cn 
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id | ì * ï n in goe wercken / altijdt —“ 
mden Heer bidden dat hp tuil ſtert⸗ 
_ ken/ (voortaen / 
n's Wereldts percken / ons gaugh 
vp Dat wy niet en komen 
der na ín drzoefhendt groot / | 
m de eeuwige doot/ Apot. 21.8, 

vi, MOE het zwaer verdoemen. 
We Id. en weididandn inside, mochten gez 

pot ons bermaken/ ns’ Pemelg t 
aer blijdtſchap ís in alle laken. * 
es laet ons w· tot inden ent ‚per, .3 

peer nuchteren zijn bebonden: ki 

aet om ſoecken of hy 
4 der —— 1 wf berflinden. 

re eder⸗ ſtaet fterch’ lit Det sg — ſtaet ſterck' ljck en i Det . 5.9 
ndefen tijde/ int geloof baft/ pp Bat 0 Pp Daer ban niet. gaet gly⸗ 
… Mack tot u lijden niet werdt he 
— 1* — mir befen eng 

at ghy hebt gew 
… Ade hier ie —— 
aer bollen loon krijght gepsefen. 
Deinght nu/ Deinght nu met qc- e ed koeldt birmen gh qe: Tut, 13. 225 

get flerche finnen/u dapper ſtelt / Aat.ri.rse 

—— —— d'Wereld: u lockt tot mine Ica. 2.1 je 

jn edn inne / gaet / want het Lom, 12e Ze 

#7 leben/ wilt aenſchouwen, 

27J0h. 854.4. 

Soo 
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145 Schri pars ee 

oo Salomon fchzijft klaer 

— —— gaet ens met —* En 
Anders komt ghy 1u TOU 

„et rijck der Bemelen moet gewel
t 

ih 
ME | n et 
OLE — Cen . 

Mat.t a. 12. Be 
€ 

jd t is openbaer Aen alle zijden 't 15 0 , 

| En die geweldige tot allen tjden/
 

Ì Sonder vermiden / nemen al haer / 

J Dus gaet door D'enge poor 
| 

— Ende op den wegh ſmal /· 
Woꝛrdt ee ’g — D

e 

Betracht De nieu Je Mb 4 

3, Want ’t en ſy dat ghy zt weder ⸗ 

an 
© mend afk hooren / {00 Chziftug 

on 

epdt / inde —* 
Of ie meught niet zjn uptber

koren/ Î be 

E 
b 

ENLAR 

Jg dem en wak Wed 

Zoha. 3.5. 

Daer blijft berlorendes niet berbepdt 

| 8 dat io dan feer fchoone 

| Pier na meught JN berheught/ 

: Polblijfchap ende breughe/ 
4 

ap.5. 17. Ende ontfangen de kroone. | 

u ne 
: | 

5 met vier en tſeſtighſte Jiedt / 

—4 Op de wijſe: | 

Sy lieten my daer alleene 

| ſtaen, &c. 

ante 18 Le peet u al gelijche/ 
Ee.is.ʒo. En leert boete gemeen / 

Heemt van zond” haeſt een wwijche/ /⸗/ 

Paeftu/ hoer defe reen / oc 

n 

“ 
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* 

* 

iedekens. 141 
eeft Godt zijn cer en Dat met een Fer. 13. 16. 
ton hert/ unt lief den vyerigh 
&r Dat ghy komt al im ’t geween, 
2. Eer u boeten haer ffooten 

In donck’re bergen quaedt / 
tat ghy daa alg de blooten 
inthleedt booz ’t oozdeel ſtaet / 

m1 moet hooren cen ſtemme gaet / 
an mp bermaledpden : 
toet doch boete na Chziftug raedt, 
3. Set niet upt ban Den eenen 
tagh tot cen ander tijdt/ 
Ip dat ghy niet moet Weenen 
fat u den tijdt ontglidt / 

"elan komt gh na in het gekrijt / 
tuwigh im ’t Welfche bpere: 

goet boete upt al uwe Llijt. 
SD 4. Den Pams Chꝛiſto verheven 

tie roept founder bertrech/ 
mt al wie dat Wil leben/ 
bmt upt dat ſondigh dreck / 
die wijſheydt rocpt al totten geck / 
He lange fal’t noch dueren / 

ynight u doch ban ’t ſondigh peck. 

— — — —— — 

Ac: 

Jer. 13,’ 6e 

Apot, 16,15, 
2 {02 5. 3 
Mat. 25.44. 

Mat. 3. 17e 

O2, 5e Se 

Sapi. 5. ze 
Sap. 5 PN Oe 

Alat.13.4z, 

Matt.3.8. 

Mat. 1r,28, 

eon, Te Las, 

let vijjf-en-tfeftichfte Wiedt/ 
Op de wijfe : 

Verheught u Chriftenen al, 

merclit met blijdt wel Godes Sr: 6, 36, e 

woordt / 
„get neerſtigheydt aenhoort / 
vvyperigh gaet er Sd 

J 

Bont, ra, 1 en | 
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142 gchriſtuerſijcke 

gen Heer al met accaort 

Wilt — — 
n rechte wederboorrt: 

ok Fett.⸗. 21. * * na gaen hoozt dít belijdt 

Want het u Zielig groot peofijk 

Om na eeuwigh te leben ì 

Met Chꝛiſto d’ Heer gebenedijt / 

Hem eert en Dient Met alle blt / 

t. 13.29. Soo ſal hy ruste geben. | 

ijn lof moet zijn vermeert 
eu hem glorificeert/ 
a fijn wille uſeert / 

Hurt 9.23. perfaecht en perfigueert/ 

Pettson uwen moet berneert/ 
— * WMWant God de Heer alleen hoogb is / 
Ten Schepeer van alles gewis 

maels wert ghy verheven 
| 

| Wie hem verneert fepdt Cheiſtu 

ee im ’t openbaer/ Die werdt in JAC 

| Pamaels berhooght 'L is wae
r / 

| Dus Chꝛiſten allegaer 

gals.r7e Alvalt Get dat vleys zwaer / 

Dooꝛ ſtridtt zy hier of
 daer / 

Soo ſtelt —** ln 

Joha.5.4. Cegen des Wereis ⸗ 

Alas Sart geloof wilt ver twinmen) 
Alle boofheydt in deſen tjun // 

Wacht u al voor eenigh quae 
fchijn/ / 

Wilt Gode alleen bennen, Je 

IE. zi han 4. Pyinflyche grienden delicaet, ⁊ 
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Me door dat ecttfgh sacdt Gen. 22. 15, | 
vit ban ban ’s Pupbels fmact/ ——— 
us nt ín eenen graedtt tE 

boo laet ons Chsiftug raedt ĳ 

‘ Maoſt u / eer u den tijdt ontblucht/ 

Ya gaen al in der máct/ 
sn troulgek blijven ſtaen 
Donder doer afte gaen / 
doo ſullen wy outfangen / } 
De kroon deg lebens / hoordt 't Wets ner, 2,10. 

maen/ 
Me ſullen Gods Kinderen ontfaen/ 
Cooft Godt met blyde ſangen. 

mn 

get feg-en-tfeftiahfte Tiedt / 

landelende van de korthheydt des tijdts, van 
de noodtwendigheydt om door boete endé 
beter leven hem te bereyden tot ſterven, 
ende watmen daerem moet flerven om niet 

te vreefen voor de doodt. 

Op de wijſe 

Vader ons in Hemelrijck, 

' OO Mens neemt waer u kozte tijtd/ 
—— doch hoe haeſtigh ſy ber: ob. he 
ijt: | 

dencht Boch hoe Dier ſy u ſal ſtaen / Eſde. . gd 
Is Demel en Aerdt ſal vergaen / 2 Petr. 3 
dat ghy {ult moeten brengen voort 
teechenfchap banalennut woordt, JDatt,r2s 
2. Gn defe tijdt enft Bodt goe vzucht: Matt. ze 10. 

„Bant die geen goede beuchten draeght 
© 3 Eer 
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Hut. 3.3. Eer hem den doodt verbüjt / ofhnaegk 

6.. A. Die wert afgehouwen/ o noodt / } 
Sewoꝛpen in D° eeuwige doodt, Em 

3 © groot verſupnn Die bruchtelâg® 
oost gaet in ’t ſondigh leben boos/ 

Kur. 16. 19. In hooverdy / of hooge ſtaet / 

Een prachtigf leben vol onmaet / 
Pan wel — pe en se aps 
‚© gens ghy zijt doch ſto 4 

dn — — voor een korte tijbt Gr 

Die ghy — ——— Ae 

mat. 9. 46. Sult hooren moeten, O DA 

aar. 5 pe: — bes ín ’t eeuwigh Helſe·
 vyer / 

War. 13. Gan pemandt bertellen dees (cha * | 

Dit groot verſuym / och dencht Dalt 

nd. 
5. Taet dit wat Diep gaen MU ert / 

Daeght ober Dit berfupm doch mert/ 

Taet het u brengen tot geween / 

aat. 4 Dchzept over u ſonden gemeen/ /⸗ 

He Want daer ig en geen groóter ſcha 

an bekeerigh te taten na. K 
6, Want ’ bach al bedzogh en ſchijn 

8’ npe 4 meren * u 8 ad 

„ Haer rijckdom heeft een | 1— 

Da 5. à — heer lijckheydt heeft groote faem / 

maer ’t ig bp menſchen blindt en (ot 
paer niet bp d’ alleen Wwijfe GADE. 

Kud. L. 25° Wat hoogh geacht is bp de Mens 

duc. £6, 4.⸗Daer in fp Gebben haren wens, 
at ’s by Godt een afgrijſljckheydt 

Soo verd is en —— —— 

2 et aerdtſche 3! , 

Dil 5-15. — Fin jammer lijck verblindt. 
8. Wilt ghy tot ſterven zijn bere dl * 

Act, 21. 1t3. 
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J Hiet vreeſen voor peſt / ofte leydt / 

Door doodt / noch hel. noch krups / of 
druck / 

Noch vooꝛ geen Wereldts ongeluck / 

Doop krijgh/armoed/of hongers naodt 

{oort doch wat datter moet zijn doodt. cor,5.s. 
9. Doodet u aerdtichje leden wel / 

De Hoerderijs woꝛtel rebel / 

Onremmighendt/ en quade luſt / 
eis En qua begeerten vol onruſt / Exo. 20. 15. 

Snuvſheodt quaedt / en noch baer bp . 10, 

Gierighendt: tis Ufgoderp. Epheſ.5.3. 

ro, Ghy jult niet dooden eenizh lit / 
Mat ghy ban Oods wegen beſit / 

ANaer Die inwendige begeert/ 
Die noch in u leden regeert / pes 
®ooz'taenfien ban een Pzouw / df Sars 25 

saeght/ — 
Daer ghn t' ourecht u luft toedzaeght. 

t 1. Öenegenthepdt/’t onrepne lit / 
Mat ís tot dat / mozgen tat Dit/ 
“een dat berboden fs van Godt / Ger. 2.17. 

Ghn moet fcherpachtenop’tgebodt Eert. 12, 

En op u Conciencijs klacht: Joa. 3.2 
Neemt Dit wel waer bp dagh en 

nacht, 
12. d' Onkupfhent is oock men’ gerlepdt 
Die haer vat dertePlheydt berepdt ; 
Dit al moet zijn gedoodt / verplet / Gal.s.24, 
Dooꝛ baften en bperigh gebedt / Bar 9.2 
Om foo door boet ende bekeert Act, zen 
Ge krijgen een genadigh Heer. eng, 

13. 2u bolaht noch de gierighepdt: Ephel.s.: 

Oneehe) Ar Aris De eto e 
bs Daer 
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ad 

Daer heel Menſchen t herte op ftelt 
En wenſchen daer na dagh — 
Dees bee werdt gedient met 

macht. | 
4. Wie fal de Mens dit maken broetf / 

@at dees Af-gadt raeckt onder boet: vn 
Wie fal Dit planten ín den Mens / 

Col.3.2. Dat hy eens hrijght een ander wens / 
Een wens na't goet Dat boben is/ 

PhiL3.8. Naer bp het aerdts ís Deech en mis 
zCim. 69° 5. Deeg qua wortel bzepdt hem wijt 

unt / 
EE 13 En bzenght boost diſtlen en onkrundt 

Dan haet / en nijt/ en veel tweedracht 1 Coꝛ.6.7. 
Dan rechten / pleyten / onbedacht / 
Onder hooge / burger / en boer/ 
Deeg Af-godt quaedt / maeckt veel ops 

voer. 
Paufe. 

Em. 6: 6, Paulus noemt het/Dit wel berftact 
gate D, 10e Gen woztel bol van alle quaet. 

i t Berooft de Mens bant waer geloof 
ue ns En maecht haer al hoorende doot : 

| Dan ’t geloof houdt hy wel de ſchijn / 
Maer ’t is verbeten door 't fenijn. 

7. An ’t koet fal ick u ſeggen waer 
Wet oprecht geldofis / feer-hlaer : 

sebz.rr. 1Is vaſt op Gods beloften ſtaen / 
feb 31.24. Sonder tot geldt/ of goedt te gaen; 
, AL was men arrem ende bloot / 
pot.2. ze. Getrou te sijn tot in den doodt. 

8. Als door ’t oprecht geloobe wel 
es d Aerdtſe leden gedaodt zijn, ſuel / 
See En onder ſjn getreden al/ 

Natt. 7. 9, En datmen gaet op den wegh ſmal / enh 
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“Ban ig men met Chꝛiſto gefint / nk vs 
» ss een oprecht gehoorſaem Winde: Pecx.4. 14. 

„Bet al zijn wil / met al fijn fm/ 
n 't ſterven fet hy fijn gewin, Philea.ꝛt. 

‚te alle beamen t'ſamen bindt / 

—— 

iedekens. 14 

en dringen boort door d'enge-poort Bure 13.22. 
dant komtmentotdenieugebaazt, Toba. 3 se 
19. Ban komt de Godlijcke natuer 2 Der. 4. 

en maeckt ons een nieu Creatuer SaLO-17 2 

Dan ís ons vꝛeught in Godt alleen/ Pli ··* 
20e 8 Godt dan beeght/ Wp zijn te Pil. 4. 1z. 

zeen. 
zo, Dit is een geluckſalich Man Hfatm rr 

ate hem geheel Godt off'ren kan, * pe 

2m Doo? de doodt in't leen gaen : *8 J 
Baer op ſy baſt en bondigh ſtaen. Ea 
r 1, Die liefde Gods die t al verwindt / —— | 

J0h.4416. 
in Godt /en Godt in haer wel vaſt / — 
ie werdt van de doodt niet verraſt; Phil.i.a3. 

Dantt foet gewin hy Dan aenftet / 2 Cim.4.7e 
IS hy fchendt upt Dit gerdts verdziet / 
22. O foete ſtadt hoogh € deldoom,/ 

5e-adelt unt Den hooghſten troon / Mat.6. t19. 
derrijcht met ’t Hemels waerde ſchat Phitz zo. 
ten burger ban Sods henligh ſtadt  Hbz-r2- 22. 
ereenight met L'eenige Godt : Sar ken, 
ooꝛwaer Dit ig dat befte lot. A 
23. Wat ellick Mens hier na doch liep 
Met langer in fijntraeghepdt liep, Fom rzer 
Baer haeften hem om op te fiaen/ Eph 5.14. 
nù wacker in Deught voort te gaen: 2Detr.a.5. 
oe wel fou hem Dan zun °t gemoedt / 
{ft ſterven quam uut fuer ín ’t foet. 
24. Al Die Dit ſinght al met aendacht/ 

vie denckt ben na met al fijn kracht 
G s En 
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a &lù;. 7. En fchick hem ont te gaen al voort / Mie 

Kut, 13, 22e En Dzingh met kracht Door D'enges 
pooꝛt: 

Dat raed ick u al ín het leſt / 

Dhitz 13. Schickt u te jagen na het beft. 

me * Pet feven-en-tfeftighfte Lied/ 

Een fcheyd-Liedt, 
Stemme : 

Ich arm Schaep aen dehe yde, 

1, K En fchepd-liedt om te ſingen 
Eor Godes prijfe fiet/ 

Webs, ix. . Omdoor t geloofs volbsmgen/ 
: Perftaet twel Dit bediedt / 

Ce hebben een betrouwen / E 
Wanneer mer fchendt //’thooftneder 

| leydt / 
Datmen magh zijn behouwen. 

Aan.4.7. Met Paulus te belijden/ 
7.Al door die hoope fris/ 

Ick hels geſtreen het ſtrijden/ 
cer goedt bip en gewis / 
Pet geloof riet berlaten/ | 

| Au ig mijn loon // des levens kroon/ 
| Upt gena wilt Dit baten, 

| r 3. Met Wifkía fect fijnc 
Ak | CE, 38.3. Dock magh feggen voorwaer / 
HR O Peere Godt dibijne ! 

KE | Oh weet in ’t openbaer 
&. Hoe icn wandelde fane/ — 

Al in waerhepdt // en ſeer planter: 8* 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
704 



jede 149 
Dan herten na u rane. h 

4. Met Job fonder vermijden Holt 19, 25: 
ck weet ſeydt hy certepn/ 

oen hp was in fijn lijden/ 
at mijn verloſſer plepn 

’ GS, 

… Bebet/Die my fal wecken / 
‚ Wluntter aerdt//namaelg bermaerdtá 
“Met dees hunt overtrecken. 

s. En ick fal Godt aenſchouwen 
In mijnen vleeſche ſchoon / 
Dit mas Píobg betrouwen/ 
Laet ons oock na dees toon 
Staen met grooter begeeren/ 
Soo mogen wy / / namaels ſjn blp/ / —— 
aer geen fchepden is meeren. fat. 16. ii 
6, Saermen fal zijn ſeer blnde Efa. 35. zc. 

Waer vrienden gedencht al/ Mat: 25, 48: 
Baet gho bermalcdpde/ _ | ie 4 

‚Dat frhepder — ſal 
zijn boven alle ſchenden / in | 
Waer t fchenden hier// Dat ig feet Phil. 2. 25e 

er / 
Almen Cheriſto verbeyden. 
j.’t Moet eenmael hier Doch Wweſen / tzzebr. o. 28. 

aaerom maeckt u geree Eſau 3%: 1. 
In namacls feer gepreſen / 
ze zijn in goede vree / Lue, 2 29: 
Pet vzeughde eeuwelijcke / | 
lſonder enñd / / in slꝛemels tent / 
dier tac Woerd uwen wcke. 
8, Ooꝛlof m het beflupten 

ebt cenderlep gemoedt / Phitin 22 
ſn Cheiſto wijckt niet bupten / 
dat ghp raeckt onder boet / 

Sou zijn cen febegden quade / 
Dußg 
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— 60 _ Schfistuerlicke 

Epb.4.rs. Dus waſt nu ſtijf//aen Cheiſtus lijf/ 
Soo komt ghy tot genade. 

Pet acht-en-tfeftighfte Tiedt / 
Op de wijfe : 

Om een Niuwe-Faer fy haren 
Man badt, 

@ft: 

Al eer men komt ter eeren 
fiet, foo moet, &c. 

Le A EN fiet God wonderwercken al / 
Brasz Wilt Die te recht aenſchouwen / 

| root ende beel is het getal, 
ea to62» Geen finnen kant 't onthouwen 
—* Dan alle Schepſels groot en kleyn / 

| In Wemel ende aerden/ 
Wilt Dit gemeyn / / wilt Dit gemeyn 

Vertellen vaa hoogh bermaerden 
jn wercken reyn. d 

pr lose * KLAEr helder ig der Somen ſchiju 

Spꝛr. 43. 16. Hoe klaer moet Dat licht weſen / 
Ae3. Die 't al verlicht in Hemel fin / 
Kat.r.r7. Daer 't al van is gereſen / 

| — pie rh ſal / 
ꝑꝛ.a⁊ .a. Ja wie ſal zijn genade 
— Derkonden al//berkonden al 

| &ob. 17. 10. Öebzupcht u tong vbzoegh ende fpade 
Lob, 12.29. Wiet toe in ’t Dal. 

| pPfal.96.r. 3.Slaet hier af bz gelunt met kracht 

Pfat.sre17. Met eenen vierigh herte 
| x Cim, 4.13. Dat wonder dat God heeft geweacht 2 Cim4.2. XL 

_ — Ns — Dd 

EE 

se 
El af 
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we oen rechte boet. 

| iedekens, 151 
Al ſoudt ghy lijden ſmerte J 
Pertelt Sodts liefdet ſoet geſicht / Petr.2. 5 
fn ’t ſchencken ban fijn Soone/ 
Dat hlarelicht//dathlarelieht,  eD-Brz 
Dat fettet hoogh wel ten toone 
Met goedt bericht, 
4 1 A Dit laet zijn uwe arbendt / 2 Cim.4.2a 
—— —— die a, en _ Mith.6.1. 

pt liefd' ende gehoorſaenthendt / 
da Chꝛiſti rijck wilt — 

‚laet Die Baſunn bzoegh ende laet / Ezet.z 3.3 
Dat Die Menſchen op waecken / 

Al metter Daet//al metter daedt / 
Op dat fp alle mogen fmaecken 

BGaodes genaed’, 
5. COPeren of metals trompet Cfaí, $8. 1, 

Blaeſt niet/maer Godts woort reptte * 
Geen MWenſchen dicht daer b en ſet at e 
Maer die Waerhepdt allepne/ wt, Ei 
Blaeſt foo met eenen toone foet / — 
t Euangelijs blu mare/ Mar. 16.15. 
Upt vperigh gloet//upt vperigh gloet Mem merz. 

Op dat alſoo die Menſthen fchare 

6. SOO hoet dees raet / berend u wel / 
Neemt waer u epgen gangen / CTim.a. 16. 
Vaoz al tegen Die pijlen fol, Eph.6,15, 
At ban den Dpandt ſtrangen 
Nont fchalcher liſt / met fchonen ſchn hf 
Als Dd’ ndel eere —*5 — —— 
ty —— nijn// ’t ig doodtlijck òr 

‘nijn/ 
st AS boor die Ziele feer moordadigh 

Maer 't ſchijnt goe wijn . | 
7.Peynft altijdt op uws Deereneer Prss, ro 

In 
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152 Schriftuerligcke 

N alle uwe reden / 
En op’s Menſchen ſaligheydt meer / 

22im.⸗.ꝛꝛ.Zracht na liefd’ ende vꝛeden 

| Reynhertigh en ootmoediah/ / 
Bachtmoedigt finel//fachtmoedigt fid > 
Soo fal we n (eere goedigh 

Ma Godts bedel. — 
8. Paulus * an: Chꝛiſten heldt / 

In per bperigh bzande 
det Een nabolger Cheiſti in ’t beldt/ 
s€si.10,54. Toont dat alg cen baljande | 

En {vil dat — * zen et na/ 
Recht als hp Chriſtus De 

Sez.30, 2 1, Sit beoegh en fpa//zijt beoegh en fpa 
1 EP, 5, 17. AL in —— gebeden / 

t Is Cheiſti ra. har ard ‚ | 

3, S 06 Neemt van mip Dit liedt in 
bauch/ / 

Mijn Baochers in den Heere) | 

Mat. ꝛx.ai. Dencht op dat groote loons ontfanch/ 

À Weeſt vnerigh in Die leert 
| Een onbergancketijcke kroon, 

rPetr.s.4. Deen hert cn han t bedincken ⸗/ 
k GOED op emels licht fchoon//'t Hemels licht — 

fchoon/ rillen 

Mat.13.43 Gelijck dice Donne eeuwigh blincken 

| WD eng Pemelg woon, 

* —— — — 
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len 

\ 

i 
‚8 

ve : 3 

Det négen-en-fefttigfte Tiedt / 
Op de wijfe : 

Het reder een Ridder uye 
Jagen. 

i. TJ Oe gaet het nu ten tijden: 
His Menſchen jagen en vrijden) 

Met hoop //na haren loop. 
« 2, at bintmen al Hagers op aerden 
Die Gods rijcke daoz onwaerden / 
Siet acht//ofte berimacht. 

3e d'Een jaeght naꝰs Wereldts eeten 
En krijghtſe nimmermeeren / 
Met ſmaedt / / wordt ho gehaet. 

4. De ſommige al met praten 
beer ſpreken ’t mag haer niet baten/ 
Het is /ter Wereldts mig. (pen/ 
s. Wat vintmen oock jagers met hoer 

Die na aerdtſche fchatten loopen, 
En gaen//op des doodts baen. 

6, Een Deel met proncken en pralen 
ouden geeren wat eer behalen, 
Maer't 18//al duuſternis. 

7. Sommige met maelitijden 
Om een weynigh te berblijden) 
Dees ffact; /aock hacft vergaet. 

8, Sommighh met tentigheden 
wees hebben oock ſullitke zeden / 
Met hracht//te zijn geacht. 

9. Deen wil wijs zijn geheten / 
En ſpreckt van Godts fecreten, 

atten bimdt//dees Menſchen blikt. 
10, Dus jaegtmen al na’t verderven 

208 
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15 chriituerijcke 

Doo —* pe es arki 
Det loon//Des levens n. 

„D'eten ſoeckt eens anders gebreken 

Dat tegen fijn vriendt te ſpreken / 
Dees aerdt//isjeer hevrmaert. 

12, © dwalingh feer onbehoordigh 
Datmen fiet op ’t tegenwoo2digh/ 
En jaeght//dat hem behaeght. j 
13, Dus ſtaen die Menſchen boofachtig 
Al na den doodt ſeer krachtigh / 
Dit mijdt //t is meer dan tijdt. 

Hebz.12 . 14. 14. Wilt jagen na Godts behagen / 

Hier in Wilt niet vertragen / 
zet macht//hter wel op acht. 

Vom.12.16. 15.En wilt de Wereldt ner achten/ 

r HoB.z. 15. Derfaechtfe met al ukrachten / 

Lũte 14, 15. Pooghepdt//dochondertepdt. 
16, Bijtdom magt met verſchoonen 

Jato.i.id. De doodt is beel haer loonen/ 
Die Wwíint//goaudt dit Lerfint- | 

17. Dus jaegt om ’t peijckel te ſchou⸗ 
wen / 

Dat ghy macht blijven behouwen / 
Hier na//im Godts rijck gae. 

Pſa.73.25. 18. Soeckt met David Godt reene 
Ce hebben/ua d' hemel gemeene) 

| Herdt fiet//en vnaegh du niet. 

| 19. Dus vrienden alim’ leſte 
Schickt ute jagen nat beſte / 
Chꝛiſti/ / gebenedy. 
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ICAEKENSs 

Op de wijfe: 
Eael Kerfau, Maeghsdeken, &”t. 

1. TC En ís alleen 
Mun lieffte uptberkoren / 

Die ick beminne feer / 
Die daer is reen/ 
Ban my weder gebooren 
Spzeecht Die Brund'gom en Heet / 
Die hn fal beer 
Brengen in °s Hemels troone/ 
En geben met vreughden feer / 
Aldaer des lebens kroone. 

2. Fijn fullen fp 
Daer alle fijn bebonderi/ 

„Bol blijtfchap feer placpfant 
Ja oock feer blp/ 
Ban alle pijn ontbonden 

Al in ’t beloofde Landt / 
Daer 't abondant 
Beer bol ís ban welluſten / 
En lieflijck onder Godts handt 

Sp in brolijchhendt ruſten. 
3. ZEnfiet doch dit 

Mijn liebe Sufter fchaone/ 
Die ick beminne ſeer / 
En maeckt u wit 
dan uſmetten pdoone/ 
En keert u totten Deer / 

Die u Dan weer 
Dal nemen feer bafendtlijcke / 
Sp hem doos fijn genaed’ feex 

he iS 

Det tfeventighfte Tiedt / 

Can.6.9, 

Joan. 3.3 
Tat.r.18, 
Tol). 4. Je 

4Eſd. 2.43 

Apot.r I.4. 

Pra. 16.12. 
apt. 3. fe 
Eſa.5614. 

Apoc. .14. 
1Pet. .22. 
Jac.4.8. 

Hat: 25.3a 
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men ee 
— a 

Daer boven ín zijn rijcke. 
Ato.⸗.ꝰ. REpn maeckt u klaer 
3van alderlen welluften/ 
Gal.5. 20. Des biees op Dit termijn, 

Jch.a. 16. Énde't geen daer 
Aoodhen nu op ruſten/ 
Teick voor u is fenijn/ 
Al heeft het ven fchijn/ 

t Dal balfchepdt zijn bevonden: 
| Wam het in't epnde met PIJN 

0S0h.2.19. Pergaet in heete ſtonden. 
$; Neemt doch wet acht 

di op uwen Koningh ſchoone / 

eueDie dooʒ lijden vermaert / 
idd Wier quam onfacht 

Aob.638. off upt des Hemels treone/ 

erst. Omu —— wr) 
oAeyn en onbeſwaer 

Ste bzengen in fijn rijche/ 
Al waer hy u openbaert/ 

| _ Sijn ſchatten feer heer lijche. 
Piaas.ir. 6, DOCHTER gaet UPL 

Ende wilt nu bergeten 

Gen,z4,s8, HDaders huys plapfant? 
CE {met He Brundt 

En Febeeca geheten ⸗ 
@m haer Bund’ gom vailjant 

Iſaack want / 
Sp door (a liefd' bebangen/ 

Peeft berlaten haren landt/ _ 

En guam met groot verlangen. 
7. Alſoo wilt * 

Spr.21.2. Van alle ſonden fchenden/ 

Cit zer, Des Wereldts feer onſoet / 

J Haeſt u ſeer bly⸗ 4 

2662.6. ij. 
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„Ende ilt niet berbepden 
Pp falu ms te moet 
nu fcer goedt/ 
@ntfangen ín fijn armen / 
Gaet tot hem ín waer ootmoedt 
Hy fal uwer erbermen, 

Tut, ss, 204 

Met een-en-tfeventighfie Tiedt 
Is een Karftijt Liedeken, 

Oy de wijfe banden so. Pſalm 

Godt die der Goden Heer is, &c. 

1. Hemel ende aerdt u verheught 
Oe ans/ flaet in u handen ban Dat. 

geneught/ Pſ.13.24. 
Want dit ’s den boob Die den Peer ger 

maeckt heeft/ 
Derheught u t' ſaem / al wat ter We⸗ 

reldt leeft / 
Taet * op ſpringen / ende nu verblij⸗Pbil.4.4. 

den / 
In onfen God / nu en tot allen tijden. 

2, Pupden is a een blijde bootſchap Aue, 2, és 
choo 

Perkondight. vt des hoogen Hemels 

Punden í E ong den Heplandt / feer Lal: 

ebaoren te Beulen in't Joodtſche 

ts ons Koningh / laef ons nu niet zue, «28, 
meer bzee fen 

_ Sar 
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flaer hem ontfangen enbe danckbaer 

upd heeft Godt zijn bolck ge * Hupden heeft Godt 5 — 

murs. trooft feer wel / 
En eert berloffer getoont Iſrael / 
Die Engelen fmgen een nieuwe 

LIue.2⁊.t3. liedt/ 

Wat gehooar ig al op Der aerben/ fiet 

Glory ín Godt inder hoogten verhe⸗ 

___ben/ OE AG | 
Diede den: Menſch die in goeden wil 

‚eben. 
4. Wupden is d' aerd’ ín den Hemel 

want d Peer des 9 Isis veer qe | ant die Weer Des Hemels IE F 
Ioh.16.28. Daelt/ | 

Tute 2.7. — Menſch / onder Die Menſchen 
laer/ 

Zut.ꝛ.i3. Dijn Engelen volgen met blydtſchap 
naer | | 

Om hem te toben/en ans luck te bieden 

Met die falighepdt/ Loog ons arme lie⸗ 
ben. it 

s. © henlige gebhaazt Die ons vit hier 

| Meer Hoost te verblijden Dan D Cne 

1 glen fier / | 

| geb; 16. Want de Done Godts heeft niet haet 
rd natuer | ye ke 

Hengenomen/ maer Abzahams zact 
| uer / 

ik Hy dong berloffer op defer aerden / | 

if En niet der Engelen hoe groot bans 

B aad waerden. 

Efal.⸗.5· 6. Een kleyn KRindeken ís geboren 

* En 

* 

Kd 

ee —W 

— 
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En eener Joos ar nu gegeven is / 
Caet ong nu met lof en dauck vangen 

acu/ 
an deeg fchat met herten blnfchap ont: Luc. 2.28, 

faen/ | 
En met groote ſorghvuldigheyt bewa⸗ Cant.z.⸗. 

ren 
sat wy hier naer met hem mogen bers Hat. 25.34, 

garen. 
7. Saet upt met Die Herders / te Bet: Tut.z. 15. 

lehem 
laet ong beſien Wat Die Engelen 

ſtem 
Bedupt / ſoeckt hemin alle nedrigheyt 
diet hoe ren in De Krib hy Lue. 2,12,160 

lepòt/ 
Sdaet upt ghy Dochters ban Zpon ber: Phil.a.j. 

eben) 
rx eN gelaet wilt hem aens 

kleven. | 
8, Saligh fijn d' oogen Die nu fien mur, ross, 

certepn 
Beel Koningen ende Propheten venn/ 

tedebben daerom gewenſcht / ’t geen wy 
mu ſien / 
Maer ten ng bun doen niet mogen 

} gefchien 
bali ig oe 8 des Scheiftuers ber: gran r 1.28, 

Die 7 —— hooren ende Dat bez 
waren. 

Met 
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160 ckriftue rlijcke * 

Bet twee en· tſeventigſte Liet / 
Op de wijfe « 

Ick heb gefien den tijdt, waer is 

he nu gebleven, 

Ofte: 

Edel Arsiften koen. 

Sen.ꝛa.i. 1, ASnfet doch op dit pas 
Poe Abraham gepzeſen / 

Sinen knechte ſeer ras / 
Gefonden heeft in deſen 
Pogo? fijnen Soon gereſen / 
Ee halen eene Baupdt/ 
@m fijn Douwe te wefen 
Die hp heeft verkoren unt. 

at a22.3..2. Alſoo heeft oock mee nou 
4 5. 8 De Dader hoogh verheven / 

| Des Pemels om tot trouw/ 

| Doo, fijnen Soon befeven 

| Sijn nechten hier beneven/ 
5 Gefonden op dit pas/ 

oz. vra. Om een reyn Bzupdt mm L leben 
Pie naer hem gefint was/ 

Gen.24. 15. 3. De Knecht is unt gegaen 
Altot Kebecca ſchoone/ 

| En fpzack ; hoogt mijn bermaen/ 
| gen,z4,35. Al vaͤn ſjns Meeren Soone 

Die eenigh in perfoone/ 
| Coe quam alles contant / | 

3 Soudt ſilver al pdooue | 4 
| Kemels / Ezels pleyſant. 

Eſai.s2.7. 4oo ſun Godts —9 en 

« 

J 

——— 
1 
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Dochter uptgelefen/ 
Ie bekomen om in bzee 

te beengen met Defen 
enigh Saone gepzefen/ 
eel heer lijchker baljant/ 
Is Sfackhnugerefen 
Rach wefen tryumphant. K 

s. Iſack Die was wel rijck GU, 24. 38 
zegent ban den Heere) 
aet goudt/ ſilder gelijck 
Mien/ Schapen/ en meere / 
zels / Bemelen feere/ 
nechten/ Maeghden / en landt / 
Welck al tat hem moft keeren / 
bat daer was abondant, | 
6, Maer uwen Koninghfchoon PMN, 
8 gesegent heerlijcke / 
an Godt met beeugbt pdoon 
ublyſchap geeftelijchke/ 
Is daer alles {eer rijcke 
Bat men berdencken mach 
choonhepdt en Diergelijche 
Welck geen oage en ſagh. Co.2.9. 
7 Kebecca is geggen Gen.24. 58. 
ooꝛ reyne liefde vperigh / 
doen fp haozde ’t bermaen/ 
lan Tfaack manterigh 
nde quam feer begierigh) 
verliet het alles fnel/ 
aers Daders hups beſtierigh 
sm haer Brundegom wel, | 
8. Hoozt dochter / en neyght 1u) Paas. ani 
„oo: liefde ende minne) | 
ooren doch feer trou / 

nalle uwe ſinnen 
— Gaet 
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Gaet unt tot‚u gewinnen / 
Uws Daders huns met Zee / 
me np ek bmnen 

| omen bp u lief mee, 
Ser-24.65. 9. Iſack die gingh doen ſtil 

Des abonts op ten belde/ 
Op dat hu na fijn wil / 

em wat bedencken welde/ 
gen hu fijn oogen fielde/ 

Opwaerts foo ſagh hu daer! 
Kamelen met gewelde 
Komen vooz ende naer. 

Joh.ib.as _ 10, U,koningh met beſchendt 
Philz.6. Die is oochuptgegangen/ 
200789. Sijn rijck en heerljckhendt / . 

Al im de Wereldt bange 
—* ps, *Ende is Daer gehangen/ 

| &llendigh aen het krups/ 
mu al met berlangen 

Î ij * 

pe Ge bzengen in fijn huvs. 
4J * oRebecca heeft oock rag 

EEN Waer Brundegom ſien gane 
DSaer ſy noch herre was 
En met liefden belane/ 

| Daelden {eer wijs herane 
1J— Pan haer Uamele fnel/ | 
| Op dat ſy mocht feer (ane | 

Women bp haer lief wel, 
12, Aenſthouwt nu oock boortaen 

Hctz.ir.2· U ConingGinfijnlijden/ / 
RK En ſteldt uw oock beguaem 
J Phil.2.5. Hoogheydt / ſchoonhendt beſyden 

EET en Pei mer ried en * ogen 
int, Z22, Lt Dleps lu fer preſent / | 

in rd Waer met Katan komt ſtrijden / = asch * 
i 
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Daer ban u herte wendt, 
13. Doen heeft Aebecca haer 
Baen bercieren gepeefen/ 
Op dat fp doch feer klaer 
paer Beupdegom met deſen / 
Mocht wel-geballigh we fen/ 
En hem behagen goedt: 
[Daer fiet hoe unt gelefen 
Pat hu haer ontfangbt foet, 

14. Alſoo / o Dochter vern/ 
ilt u nu gans bercieren/ 
et deughden in't gemenn/ 
In alder lep manieren,/ 
4 gangen wilt recht ſtieren / 
Cot u Beupdegom ras, 
en miet liefde (oer bperigh/ 
Dandelen op Dit pas, 
‚15. Iſack ontfingh doen klaer 
pijn Bzupdt feer hlpdelijche / 
ende quam en bracht haer 
Én (ijn huns vriendeljcke / 
ende ſeer autentijche, 
„doen vertrooſtet was⸗ 
san den doodt ſeer droeflljcke / 
Syns Moeders op Dat pas, 
16, Hoch beel heerlijcher ſchoon 
pal u Boninck berheben 
beengen ín fijn troon / 
Lin het eeuwigh leben, 
peer Deoljck ſonder fneben/ 
Shu daer ſult zijn plepfant/ 
2 @ochter hier beneven 

‚Min Empe landt. 
17, acer om ſoo ſegh ick nu 

ee ‚fe edt nel de ande (pac 
| } Ende 

Gen. 24,65, 

Gen.24,67, 

Fom.r3. 14. 

lol. 3. 12. 
2,Petr. J J. 

Eph. 17 

Gcnh,24.,67. 

Mat.25. 34, 
“oan, 14. 3. 

Apoc. 1 are 3e 

SL! 2I,2, 
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Ezra, Ende met liefde trou / 

ete Perciertu feer oormoedigh/ 

Pfa.45. 11. Gaet tot hem upt feer goedigh / 
Want ho het weerdigh iß / 

O repne Bꝛundt lanckmoedigh 

Dat behaeght hem gewis. 
18. Soo ai hy oock feer groot 

duers.3r Mem Lerblijden lieffeljcken / 
——— ⸗ Dan u ghy Die waert doodt / 

Maer nu levet ſeer rijcken; 
Mom, 22,1 Daerom wilt niet om kijcken / 

Saer de Wereldt onſoet / 
Met u gangen en Wijchen 

Saet die Grund’ gam te moet. 

ee
 — 0 

Het drie· en tſeve
ntighſte Lied 

Op de wijfe : 

| 
Van ’t Burgers kindt. 

Ephes. 5, VV Eeft Godg na-volgers nu teer 
ti 

| 
jt/ 

| Ghy vriendekens verkoren _ 

— Die * van en ng suc 
Ende oock nieuw geborem 

—— Wilt Chꝛriſti ſtem me horen 

Als Schaepkens uptberkoren/ /·/· 

Polght hem doch naer //o Chriſten 
ſchaer / 

yn beeught u upt gebaer. 
sar.rn28. 2. Lieflijck roept Go u al te faent: 

Komt al Die zjt beladen, L 

pb.s 14 Wilt ban der fonden flacp opſtaen / 

AL eer het wordt te ſpaden/ | 

2003.6.2. t Is UU tijdt der genaden / wi dt | 

t 
E 
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| „UCRCHS, 16 5 

Wilt hem dach niet berfinaden/ / 
Want feer fubijt / woedt gin hem quijt Job / t4. 
Neemt qhju Mm niet waer met blt. 

3. LEeft nm altijdt na Godes wil/ 
En na ſhu wel-behagen/ 
En wilt oock nw/ ſonder geſchil / 
ijn jack gewilligh dragen / Mat.tx.25 

Dan ſult ghy met verlangen / 
Maer defen tijdt ontfangen 
gen ſchoone kroon// tot uwen loon / 
Boven in 's Hemels troon. (naer 

4. MET pendacht Wilt dach dencken 
Wat een vreught daer fal weſen / 
Die nopdt ooge en ſagh voorwaer / 1Coʒ.2.9. 

Alſoo wy klaerlijck leſen: 
Dus vwilt u nu berepden/ 
“Ben Heer ín tijdts berbenden/ 

Wat In feer vas// niet komt t’ onpag 
Alſt mette Divafen was, (broedt Mmat. e⸗5. 8. 

s. MAER alg De wijſe Maeghden mata se re 
MWilt u nu Doch berenden/ | 
Met brandende lampe feer ſoet / 
Pen Brundegom verbenden / 
Dat ghy alg dan meught hooren. Mat.25.34 
1 afp wijn uptberkaren ! | 
Bomf algelijch// in bzeughden rijck / 
Gaet in / fander bezwijck. 

„5, TEr Bzeunloft maecht u ooch bereydt 
Berciert u oock tot deſen / Ke 
ML met het rechte Wanioftgilepdt, _ Ferre 

Daptes.1y: 

nd Ì | Í, ' « at glu bereydt meught wefen ats es 
ute gaen metten —— 
Want mie Daer ín ſal komen JlNat. ares 

Neel onberepdt// ſoo Die ſchrift fepdt/ 
Bal wozden upt gelendt, 

heift 
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166 chrsteuerlijcKe 
M 

7. Nu laet ous wel ree en g
aen 

Wat den geen ís voor KOMEN 

Die ſonder bruy loftg-klect
 was aen 

In gegaen metten vromen:
 

Water. Tie Den Koninck | * Dn
 / 

Is in gegaen by DET, | 

En fprack foo vep// — ho
e st ghu 

or dock gekomert BE. 

*— Soo maeckt werd f * e
id 

In ſulcken grooten ſeeſte 

A moet u ſchamen wijd
t en breydt / 

apie nu/ boor minftenmeeftes 

Pach fpzack hot” fijner ſchanden:; 

Bindt hem voeten en han
den / 

En wozpt hem fel, al inde Hel / 

Om te lijden gegque· ee 4 

Mat, 22.13. _o Daer ſal niet zijn oan Deuchten PI} f 

Dao die ſchrift gaet ber hlaren/ 

Poos al die ult M efen tijn /
 

5nra.s8. Haer boete altijdt fparen/ 

EE: En dencken onder ſchromen
⸗ 

t Dal voch welte recht k
omen | 

be Mat-20.5- Want die bequaem / 4; quamenaen 

| Hebben bal ſoen ontfaen. 
sip 

er mee Avꝛienden a v
t * waen 

Wee haer / die Daer op bouwen 

* ger bung en fal met give
n ſtaen / 

ft Marr Boch baftigepdt behouden. 

‚ Want die hier WEL en waecken 

pt BAL 2448· Dien ſal de Heet genaecken * 

| Tet grooter mach), geheel
 onfach 

| | agmoral.: 2. AIS een dief in Der nacht. p ak 

—* * 4 E k * mec
 fact alls nu wanen fyn 

E.nu hem ſtedigh — * 

Soo jal DV oud met bluden Ih ar 
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in fijn rijck gelerden/ 

Dal blijdfchap en geneughde/ 
Ons geben ſchoon // deg lebens kroon Apot.ꝛ.io. 
Cot een eeuwigen loon. 

Det bier-en-feftighfie Tiedt / 

Opde Wijſe: 

O Godt die zijt in Majeſteyt. 

Ofte : 

Wel hem diein Godts vreefe ſtaet. 

i. Den Schoonen aengenamentijdt  2Co46.ze 
erft nu/ Dit doch gedachtigh 31E, 

Daerom wilt min deten 
@en Beer ban herten veeeſen. 

2, U Tdel wefen nu herlact/ 
Ende wilt doch tat uwer bact 
en Heer nu baft genkleven: 
En naer fijnen wil leben. 

3. Fijn geeft u op ten mallen padt 4Lfd:.-.7. 
Die daer lendt na de rijche ſtadt / | ae 5 et alder — 
Wilt u doch daer na ſpoeden. | 

4.GHieen ander wegh wilt kieſen facen zee — * 
Dan Chꝛiſtus u is bear gegaen/ Luc.24.25. 
Die Door beel drzuck en ljden 
Gingh in ’t eeuwigh verblijden. 

s.EN hp verloſt ons banden doodt 
… Met fijnen diebaer bloede voodt/ — ” 
En berfoent ong al gader 1Det.2, * 
Met fijnen eben Dader. Ephe.ꝛ.i5. 

23 6 MAER 
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6, MAER willen top nu Deeg genacd”. 
Cot onstrecken/ bzienden verſtaet / 

Mat. 1058, Sao moeten wp in deſen 

@ock fijn na bolgers wefen. — 
Aeb. io. 26. „TEN Sal ong mogen baten niet 

Lt lijden Ehzifti/ Dit inſiet / 

Soo Lup ín efen ſtonden 
Poth blijven m ong fonden. 

8, Daeromt beminde ín den Heer 

qr aet ons doch nemen onfen keer / 

Zath.3.1. Alleen tot dees fonteyne / 

Sie 36.25. Hy ſal ons maecken reyne. 

Tuc.· .46. 5, Onfe ſonden ſal hy ſeer klaer 

Daͤn ons wegh nemen allegaer / 

Tut.7.38. Iſt datſ ong —— emee —* 

Sooꝛ rouw en leetſchap ſmerten. ir 

Mat. ain 7 Claertijck roept hy In't openbaes: 

Al die nu zijt belaſt ſeer zwaer / 

Met u ſonden gereſen / 
diomt al tot my in deſen. 

11. Heplfaem fal ick germaecken wf 

en Neemt mijn jock op u/ en eert nu 
Dan my / dat ick ootmoedigh 

NE Den / eu ban herten goedigh. 
| 12. Terecht fuit ghyſe binden foet 

| ouſte boor uwe Ziele goedt / 

| ant mijn oek breugberijche/ 

3 Is foet en lieffelijche. 
Mat.t1.30. * —* mijnen laſt / dit doch bekent / 

IUII Die is ſeer licht om drzagen jent / 

Th En dic haer in dit leen 
Á uneerftigh toe begeben. 
Teſ 4.1 — 14. Recht ſullen Die na deſen tijdt 

gp EED met mp in't eeuwige jolijdt 
| Altijdt in vꝛeughden weſen / p 4 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
/CA4 



Dan alle druck genefen. Rpot.ꝛi.a 
15. Wilt dit doch neerſtich dencken naer 

Och nrijn beminde allegaer / 
Fn u doch nu berepden/ 
Om den Beer te ber benden. | 

160. In danck ont faen wilt doch bit Tiedt 

Het is van reyner minne ſiet / 

Uyt liefden na’t behoren / 
Gedaen, aen u berkorent | 

17. Oórlof hier meed’ op Befen tijt / 
qr aet ong boog ’t flot dach nu met vlyt 
@nfen tijdt vecht beſteden / 
Dat un hier naer in vbreden 

18. Mogen weder komen br cen/ 
Bu den Heere hier bobben reen / 

Daer toc wenſch ick met namen/ 
we Dat Godt ons helpe) Amen, 

LIut.12,33. 

Het vijf · en·tſeventighſte Tiedt 

Op de wijſe van den 91. Pſalm, 

Die in Godes bewaringh ſterek. 

de. Ger jonge Yenghden al te ſaem/ 
B Eot MWunckedam woonachtigh 

Die maet ick nu al na ’t betaem / 
Met een liedt zijn gedachtiah 

Alis certeyn/ / mijn wijtbepde klepn/ 
st Geſchiet upt liefden reyne / 
Wilt het al t° ſaem / / in danck ontfaen 
Dat bid icku gemepne. J 

2. Al zijt ghy noch ſeer jeughdelijck En 

Pan Karen met feer oude / Brist 
J N4 Dient 
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Aom rz.er, Dient Boch den Heere vyerighlijck / 
Laet liefde niet verkouden 

Epbef sr. Als Winder Gods hepligh geaerdt/ 
2Sewijft u t° alter uren/ 

Hoan 3.5. Door Godes geeft weder gebaert 
Cot nieuwe Creatueren. 

Deu.23. 23. 3. Wilt doch altijdt gedachtiah zijn 
Peed.s3. Wat gingh npt uwen monden) 

Doen ghy u hebt bereenight fijn/ 
Pae ghyo al tot Dien ſtonden 
U felen ganflijck hebt berfaccht/ 
zijt goedwilligh getreden/ 
Meoet Chꝛeiſto een berbondt gemaeckt 

—— Ce leben na fijn zeden. 
Sol,2.6. 4. Wijn liebe Kinders hebt ghy mu 

U tot den Heer begeben/ 
Dient hem doch nu/ met herten trou, 
Soo ſal hy u berheben 

Kpot.rro, Des levens Rroon / geben ten loon / 
En gn fuit tryumpheren / 

Mat.ꝛ5. 47, Gn eeuwwighendt/ ſoo Die fchzift fendt/ 
6. Jet hem berjubpleren. 

| Roms _ 5 Debt ghy Chriſtum nu aengedaen 
| En zijt met hem berrefen/ 

OC oheg.z2, Wilt in't nieuwe leven boot gaen/ 
| Leght af alg nu in deſen 

OE im. 2.22, Den onden Menſch met luft en wens 
 Yoar.rs, Cn 's Wereldts pdelfeden/ 

| En dient den Weer) ban heeten feer / 
4 Peta2o. Soo komt u Ziel in beden, 

ie 6. Zijt ghn’s Wereldts onſupberheydt 
| Pao, Gods kennis ontbloden/ 

HEE 4 &n hebt die Wereldt afgefendt / 
Met al haer luften ſnoden 
En wilt nu doch / niet mette ai 

we⸗ 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
JAC: 



En ’t woordt zijnder genaden/ 

En wilt oock na ’t betamen 1 

Mat ſchencken weer // datꝰs mijn bez 

RE 4 

Apo, 22. 
4 \ 

v 4 B weder onreyn maechen,/ | 
‚ Of ghp foud hlaer/ moeten bier naer apnoe. 21.2» 
Die Pelfche pijne ſmaecken. En 

7. Müijn alderlieffte in den Beer J 
Hebt ghy nu aengetogen/ por. 3.18 | 
Wat repne klect tot Godes eer / 4 
Wilt nu doch neerſtigh pogen uik 
Om dat eenpaer/ te houden klaer Ap IG. IS 
Moo? des Wereldts befimetten/ J 
Op dat gn niet/ komt im ’r verdziet / —44 
Wilt daer neerſtigh op letten. Tik 

8. Hier meed? bebeel ick u den Heer op, aon 
4 

Blyift doch gefandt in Cheiſti leer / Ì 
Wilt u Daer met beraden) | 
O jonge Jeught / / hebt doch u vzeught —4 
In Godes wet alleyne —1 
Dat Abe hier naer // meught komen | i | 

er | 
In Gods rijck algemeyne. Pſalm 1e 2. 

9. Wilt mw altijdt gedachtigh zijn J 

| 
| 

Inu gebedt al tfamen/ | 
Dat bid it ku / o Geughde fijn/ Ik 

Dit ſimpel ſanck / / nemen in danck / — 
Ende ons al te famen/ 

eit Godt bebolen/ Amen. | 

Ds Doe 
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Het ſes · en· tſeventighſte Tiedt / 

Een Scheyd-Liedt, 
Op de wiiſe: 

Bereydt u totter Feeft. 

1. V Rienden dewijl wy nou 
Moeten ſcheyden ban een / 

—*9* * ad getrou/ 
In liefd' wand len gemeen 

Epheſ.5. 2. En nuooch Ke ed ny 
Hopen op een beter hier naer 

4 ns 5 Dat's in der eeuwige beeught 

Eeſf.4.i7. Daer boven bp Godt en der Eng len 
— ſchaer. 

2. Och het vergaren reen 
ef ? wel bermaechelijch/ 

| is't hier ín liefo gemeert/ 
j Geſchiedt fonder beflwijch/ 

Maer het bergact feer fel: 
| Des laet ons neerſtigh allegact/ 
| Streven met goet opftel ‘ 
poe. „ge Na — * bj Godt en det Eng'ien » 
Î chaer. 

Lik 3. Vooꝛ al laet ons nu niee 
Wem dancken na ’t betaem / 
íe ons:op deſe ſtee 
Dus lieftijck beat ht te ſaem / 
Met hert en mondt ydoon / 

TRR % ooft hem al Die hier zijn te gaet / 

—a Oy dat ghy namaels ſchoon * 

iiJx.2.5. Meught Komen by Godt en der Eng⸗ 
len ſchaer. 

| 4 MAER Kieoe Heere Won | | 
Bidden 
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ke 

* — — 

„UEKCHS, | Bidden u al gemeen/ en Wilt ons doch blijven bn 
Als wy (chenden ban een/ 
* rend Doo? uiven geeft 
Eyden IM uwen licht feer klae 
Dat wp upt dit herl — an komen bn u : — mu / en der Eng'len 

Ss. TEN Sal Daer anders nie 
Zn / dan bzeught en jolijt, Soo Die fchaiftuer bediedt / 
Daerom laet ons met blijdt 
Met Dit beſtendigh goet 
Al onfe gangen richten klaer / 
Oy bat lun namaels foet 
Me Komen bu Godt en der 

5 Jchacr. 
), LEN tydt (foo ’t fchijnt) is hi Semínde zienden —* be Dat het ín Dit quartier 

Au moet gefchenden zijn / 
Waer liefſte in den Weer/ 
Laet Dit u hert niet maecken waer / 

2 Co, 4 

Pſa 16, 

Eſa. 55, € 

Eng len 

„Bp fullen hoop ick weer 
dergarcn bn God en der Eng'le fchaer, 7. OCH Daer fal nimmiermeer 
schenden werden gehooꝛt / 
Naer eeuwigh bp den Peer salmen met foet accaordt 
Atjdt in beeughden zijn/ 
‚ie nopt ooge cn fagh boorwaer / in 
eve hichte s neerſtigh fn t Eos, a, Se dE Komen bp Godt en Der Enten fchacr. Engen 

‚8 1E famen lact ong reen 
B 6 NIS 
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ts 174 chrirtuer 

Als wy gefchepden zin / 

Sidden den Weer gemeen / 

Doo? — — * 
Dat hy ons algeluck 
Au a werp! De EL / 

En namaecls DBIJDELJE ji 

@ock brengen bp hem en DEL Eule or 

chaer. 
| 

9 —* voor een oorlof klae
r 

Wenſch ick ban herten reen / 

eri iid Mat —* vreed eerbaer / 

By u blijft algemeen / 

MO n moeten ſcheyden vru/ 
Aifoo ’t hier Blijcht —8 openbaer

 / 

Elck fp neerſtigh Dat Gu — 

et komen bp Godt en der Eng
'len 

— ſchaer. 

Het feven-en-tfebentfghfte Liedt / 

“Op de wijfe: Alft begint. 

ant. 4. 8 1e IE @mt o mijn vziendin bemindt 

ad K Pan Luppaecrts bergen wilt / 

Petr. s. d. En der Leeuwen neſt verwint / 

Dooꝛꝰs geloofs ged “jg 

Tim. 2. 5. Wettigh ſtriydt / / M DIE KEI 

| Deb. ro. 37. Ghy fult haeft in vreughden foet/ 

2 Cot. 16.3 Fet ran gacn// blijft bart ſ
taen / 

Wat men u hier lijden Doet - 

Siet ín '# droef zendts hper/ 

_ epzorft men vnd 
Weegt maer goedertier. —J 

—38 an my dyn —— J— 

x Petr, L. 

atnat. zi 
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Dat ick ootmoedigh ben / 
np alleen op aerden dient / 
In gerechtighendt, en 
Penlighepdt/; wel beren dt / 
Met hert/ fin/ en wille goedt / 
Dijn tieraedt / / foo beſtaet / 
In een fupber ſtil gemoedt 
Welck gulden glaus ſiet / 
Soo an tot mp bliedt 
Sal berdupft ren miet, 

3. Stelt u hope gang op rig 
Ick Die u trooſten kan/ 
“Bupten np en hebt doch ghy 
Geen hulper ín °t gefpan/ 
Dus kleeft an// mp u Man / 
Ick fal u bebzpden wel / 
Ja niemandt// upt mijn handt/ 
H en trecht ter fijden (nel 
Oock bidt ende waeckt / 
Jp niet en verſaeckt 
Maer mijn komtte haeckt. 

4. Diet ich kome ban Edom 
Dan Boſra al befmet/ 

Siet ich kom u Bzupdegom / 
> @m gerechtighepdt net 

Soo bereedt// en mijn kleedt / 
Is ban Der wijn beſen moſt / 
Aldus roodt / / want ter noodt 
Ick alleen in deſen moſt 
Die wijn perſſe treen/ 
Het welck geen voorheen 
Pier boor u en Deen. 

s.Dus ghy Koninghs Dochter kuys 
Aooren neyght bequaem / 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 

“ Vergeet nu ke; Daders hups/ 
7 

Lier, B 

1 Petr. 3. 

Pſal. 37 De 
fa. 517.12. 

Efa. 43, 1Le 

Tute 21e 30 
Mat. 20.3 

Eſai. 63. to 

Pſa· 45, LT 
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Om mijnen goeden naem 
En geſim / / wilt foo in 
HU kruns getrooſt ruſten ben/ 
Dan foo fal// doch Loor al 
Dijn fchoonhendt geluſten my / 

Pal. 45,14. Inwendigh verciert / 
| Met liefden Doo2-hpert / 

Spek wel gemaniert. 
_ Evber,:. 6. Cot mijn uptberkoren B2upbi 

Koh. 15. ik Wel fchoon Peinceffe ſoet / 
Ham ick u te boren unt/ 
Rverigh ban gemoedt / 

TCitum; Nieu gebaert / / na's geeſts aerdt / 
ob, 15, 16, Cot een vruchtbaer ranche groen | 

Gaet foo Laozt// in het woordt / 
En wilt al ten dancke doen : / 
fu een weynigh lijdt / 
De Wereldt bermijdt 

geb. 150 Boos is fp altijdt. 

4 Het acht-en-tfebentighfte Tiedt / 
| Na de wijfe : 

Eet Het was een fray rijck borgers Kindt. 

Í | 1, Ger jonge Jeught wilt mercken 
an 

Wat ick u fal verbrenden / 
En u tot deught laet ſtercken dan / 
Dus wilt u wel berenden 
ALS ghy ben bier moet ſchenden / 

ur 6e 21, Dat u dan mach gelenden 
— * Engel groot // Mm Abzahams 

5 ſchoot / 
| Wacht u boor fonden ſnoodt. 

2, Dees 
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, Gees —⸗ eer met haer ſchoon⸗ Aom. za, 8 
eydt 

Laet u * * wallen 
met Cheiſti leer u Ziel berendt/ 
Dit fegh ick tot u allen: Mat, 1 1,28, 
B on er hy eis rg 

pzeecken / Komt o ghy allen/ rn 
Beſit het Hijck / /'t ig u minlijck Mt 25-S0 
Berendt/ fonder beſwijck. 

3e maen Jonckhendts luft en ndel > Tien, 2.2 
zae | 

En wilt oock niet uferen/ 
Dees vonck unt bluft en u beracht 
Al met De vzees des Weeren, 
Dan hem laet u dach leeren ET. 

Soo fal hy u bereeren/ —9 
Wet 's lebens kroon// ín ’s Hemels Apot. z, 19 
troon / 

Wie ſagh opt deſen loon : 
4. Derbindt u doch met defen Beer / 

Die u Ziel komt bebepden/ 
Ap mindt u noch met liefden fcer/ … pief. 5. an 
Sullechs fendt u fijn lijden / 385 
Dijn bloedt dat upt fijn zijden — 
Bebloedt is / ſander mjden / 

Betoonet mu / / fijn gunſt tot u/ 
Dch belooft hem u trou, | 

5. U ciéracdt ende u ſchoonheydt Pa 45.16 
Laet doch meeft zijn inwendigh / 
Aa's Wereldts raedt u niet berendt/ Lent. re. 2e 
Dy is Doch quaedt ellendigh/ do hef 
\ bekt ban haer af wendigh/ — LN 

‚cert ban De vzeughde endigh 
Bant (p is macr// een bobel klaer/ 
Des waters in ’t gebaer. 

6, Sin 
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int, 29 6e In ſchaemte ende eerbaerhendt 
Wilt u altijdt bermeeren/ 

Pſal. 15.3, En raemt níet na utos naften leydt 
Dooꝛ praten en verſeeren / 

| Sullecks wit Petrus leeven/ 
pe 3e 10. Als hp tot Godegeeren Dal ze. Perhaelt ſeer net//upt Davids wet 

27 Poozt wat daer ſtaet gefet : 

1, 7. Perwaerts tot my / kinderen bin 

| Ick fal u wijfhepdt leeren, 
Donder pertp// ich ſegget dy / 
Ap ig die breed Des Heeren / 

ve Milt u Ee haet Bad”: | 

Ó Mt lippen laet ontberen 
Ce rechen gquacd// tot 's Menſchen 

chaed / 
Hooꝛt toe ’t is Dabids raedt. 

| 3, Dtaedt na bzede en jaeght Die NA/ 

he Als Schapen Cheiſti t'ſamen / 

| Taet u zede alfoa 't meen 

2 TR Gelijck zijn uwen namen 
4 ALute gro, zult u Eheiſti niet ſchamen / 

| Al foudmen u oock beanten | 
In ’g Wereldts rondt // DOO? quade 

Ta mondt/ vena dit | 

| t Is maer een klepe ſtondt. — 4 
Poe ſal cen Jongeligh ſeer wjß 

Pinus ⸗ Hier wandelen ſeer veyligh / | 

Op fijne wegen feer propys/ 
En Pa uwen wille heyligh/ 

EES 4 Dat hu niet wordt affenligh / 
es | Pod: onwegen onwenligh 

NIS hu hem hoort // na dit accoort / 

Wel houd na’s Heeren woordt. (ſjn 

ik 10, Zijn woordt laet uwen — | 
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Ben lieht op uwen w 
„LS twegen/ 

Hoa fiult ghy wandelen feer fijn/ 
Bp fijn padert te degen 
Die feer nau ís gelegen / 
och! biddet Godt om zegen 
Bat gho bekent//die Wereidt blendt/ 
en mercht haer droevigh endt. : Tof, 2.17 
1 1, Wat ís dees Wereldts bzeught en Sapi.5. 8. 

praght / 
en pdelhepdt hanteeren/ 
ò Jongelingen hier op acht/ 
Laet u ban Chꝛiſto leeren ; 
By beenget ín ’t verſeeren / 
Ziel moet domineren 

— 10% 

Jatt7.r 4 

Wurce 16, 234 
2 Ceſſ. I.9J⸗ 

of pijne groot //dooe d'eeuwigh doodt 
2ſwaer ís deſen noodt. 

det negen-en-tfebentiahfte Liedt/ 
Op de wijfe, van den 8. Pfalm : 

O onfen Godten Heerfeer hoogh 
geprefen. 

É. VV %er * ſal een Menſche jong zere, , + 
J an dagen 

„Awt aerdſche dal / den Heere beft beha⸗ 
gen/ 

ls hy met luſt / wandelt na Godes wet 
ban ’t guacdt ruſt / bliedt Dat fijn 

ziel beſmet. 

2. Eeuwelijck wil / onfen Godt dien 
bewaren 

„die hier fijn ſtil / jangh zijnd” met Godt 
vergaren / 

Die 
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3 dit wereldt quacù met haer ydelheydt 
ſnoot Erg | 

Dlieden niiet fpacdt / alg Die ceuwige 
doodt. 

3. Laten haerwel / met Gods Woerdt 

onder wijfen / 

's LXevens opstel / altydt in deught ops cifen/ 

—2* is de Jeught die 't beta 
4 

ſint 
7 

Eu’s Demets peijs voor ’s woereldtg 
luft bemindt 

4.MErcht doch wel aen / hoe bele jonch 
van leven 

Oy's * at baen / haer vzoegh hebben 

begeve 

Daer ons — wooz dt / af ſeght [eq | 

wel berfint/ 

Haer wegh na foort / Bie lepd na se 

mels ten 

Sen. 18. 19. 5. DUS wijs bebachtAlLgaam groot 

in eeren 

Gens.22,7. Gods hoort eb rif / fijn kind
eren | 

jongh gin 

Gen. 24. 63. laar fijn — / beeft bit oock haeſt 
berfint 

Gen.25.26. En efacob ſchoon / heeft Godt doch 
vbroegh bemindt 

Gene. 39.8. 6. Tot Godt den Heer / gingh Jofel 

hem oock keeren 
Hebr· ⁊. 24. Met groot begeer / Moſes en noch veel 

meeren/ 
Erod.4. 14. 

cert 

Erne 14 eon/ Miriam / Phenas hoogh ge. 
Enz as, 23, Die alg Godt gram/ was heeft dies 

Aum.25.7. plaegh gekeert. F 
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7. Tofita jent/en Caleb ttberkoren / Num.4. 6 
ebben bekendt / Godt ban jonghs op 

wilt hooren / 
ern landt / die Veere haer toë- Deut. i. 6, 

fend en 39 

zn doo: fin handt / sijn fn Daer in ge⸗ Joſ. 14. 19, 

lendt. 
8. Aenmerckt hoe broom, was Daniel 

jongh van jaren/ Dan, 1. 8, 

Bock noch in ſom / Be dzie na fchzifeg Dan. 3.10 
verklaren / 

Die boor Gods eer / gingen ín ꝰs obeng 
gloedt / | 

Maer Godt die —E / heeft haer ſeer 
haeſt behoedt 

9. Comet doch al/bie Veer met focter 
ſtemmen 

oept komt doch bal / wilt u vleeſche 
betemmen / | 

Mijn Echt neemt an/’t is foet / mijn laſt Mat. 11. 29, 
is licht / 

Liele tuft Dan / ghy bindt Chriftug bee 
richt. 

zo. O lef meen; draeght Doch met 
goede 3 

s Heeren ek foet, trecht foa na sHe⸗ 
mels ſteden / 

Dus tijs bedacht /neemt Boch den tijdt 
lwaer / 

Pe kroon verwacht / welcke blinckt alg 
de Don klaer. 

11. — den ſchat / u edel Ziel 

ll a den padt / des pdelhepds bee 

se 

SAP.5 17: 
Jar, 13.438 
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18 2 chriftuerhijCKé Ei 

a Cim.2.22. Wereldts genoeght/ bliedt als cent” … 
buplenis/ * 

t Fobezers.pDerfmaedt haer broegh / want haer, 
foon bitter is. | k 

12. Feer vziendelijtk bemind’ top u ver⸗ 

manen / | ON 

Matt. 6,35 *8* Godes rijck / neerſtigh a
lna B 

etamen / 
Matt.2 5.4. Als Maget wijs / met olp foet bereydt/ —* 

1 Cos. 9.24 Koopt na den pehs / die duert in eeuwig ⸗ 
heydt / 

* 
Kad 

27 

Det tacht-en-tigfte Tiedeken / 

(Op de wijfe : 

Van de Engelfche Fortuyn. | 4 

@fte: « | 

Al wat men hier in defe 
Wereldt fiet, 

4 | Mat..ʒ6.l · aa — — en ’t hooghſte 

Dat gegeven heeft de Weer onfen God/w 

| Och! hoe is Die foo weynigh nu bekent/ / 

H Poe leben top Dug verkeert en verblent. 
2, Yegelijch weet haer wel te prjͤſen 

feer/ | 
Maer wie gaet Die beleden na Sodts | 

leer / | 

Dan die oprecht / en bzoom Wandelen: 

reyn 
Matt.5. 14, Dan welch ’t getal / is ſober ende kleyn. 
2 Cop izete . 71 al om niet / waer toemen hem 

begeeft A 
Die: 
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de Gods li fi Aet in fijn berte beeft} 
| 

b —* —— op kromme we⸗ Pſa.tu5. 

gen quaedt / | — 

Supten de liefd’ / het alles niet bes 2 €02.15. v⸗ 

edt, | 
4. ———— dan / och! met De liefd 

verſaemt / | 
krdzijft des Werelds liefd’ en cer DET: Joa · 2, 15, 

naemt / 
AUjt niet verblindt maer ban binnen 

doch leert / 
Aaerom dat ghy D'pdelhepdt foo bes 
geert. | 
“jp, O Bekendt doch hoe ghy baft tidt 

aen tijdt 
deckt růckdom / en u leben (oa berflijt 
Bet pzoncken / prael / en Wereldts eere 

dogh / 
ek hoftelijch te teren Dat niet doogh. LUO, rs, 

Soo ghuꝰt nu al na uwen fin bere 

kright | 
wit aor Draven / loopen /jagen / dat ghy 

hight/ 
„goo falder noch een ander komen aen / 
A ghy moetragde doodt zijn onder: 

—“ Sap.5.5 
. Daer lendt dan oock u proncken / re 

ralen Dwaes/ 
„sMeckernp /enal’t bermeaeckeplaes! _ 

rots liehaem moet zijn der Wogmen DLE10,15, 
a Deel, ; 

 %eer/ en heerlijckheydt verdwijnt gez Pſa. 49. s 3e 
ï l heel. 
„4, OCH ! bebencht dit hee gantſch dat 

| ghy zijt niet/ en 

Pſa.49. et, 
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184 Schriftueriijck A 

Coz 418. En alles watmen hier met o0gen fiet 
Weert weer / Keert weer / De liefde doch 
___aenvact/ | 

€ Gor. 13. 3, Die inder ecuwigkepdt niet en vergget 
Kom. r2.a, 9.1 E Recht berandert uwe fine 

blent/ Û 

K Petss.6/, Poor diep ootmoedt / u tot het goede * 

went / 
oo fal Godt wis / u fijn ſer reten beek” 

St ſpreken frig/ en geben liefdes ſtreel. we 

ro, VAN DE RIP liicke Prins iu ’s Hes 1 

mels pleon 
8 

dit By u hier toe kracht en ſterckheydt ge⸗ 

oitub {mette IfefdDe Doen acn/ / 
Die wil u heel mette | E 

Hooft ie verk hem/van wien wp Vals 

ontfaen. 

pet een-en-tachtighfte Liedt / 
Op de wij ſe 

O Broeders laet ons met vrolijckheydt 

werheugen en zijn verblijd —. 

J. Af Nhoort o Menſthen t'ſamen 
Rijck / arm / jongh ende oudt/ 

Wilt u De ſonde ſchamen / | 

Diet langer ’t quade bouwt /· 

Hoost Die Baſuyn ban Hodes woorde, 

4 en leeft Doch na 't betamen, | 

| &er u den doodt ave 

Mop.ub, 20. 2 eAL{g de Wereldt blijde 

LEert die wel kennen fiet / 

Kontſom bzeedt ende wude// 
wont 
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91 11 

J 

⸗ - 
J « 

tont fis ſchoon // maer ’t is niet : Matth. 4.8 
vetzer bꝛeughde epudt met groote finert Bant EN Ke 

aer ſchijn rijckdom wilt mpde/ ojee 
vant fp doorwondt het hert. 

3. Ick maët u mi aenſpreecken 
ta al Die zijn geſtelt | 

wam Godes Woozdt te preecken / 
toont met macht en gewelt 

wr Hat ghy der Menſchen Zielen meyndt 
Im Die ban ’t quaedt te beeecken/ 
daer dooꝛr fn werdt geſcheynt. * 

Tum. 4 Fe 

4. AeN u felben laet kleven s Ceff.2.6/7, reen begeerte baneer/ / t Wert, 5,5 
toch oock geen ſondigh leben / Tit 16/7. 

Jch geen begeerten meer 

„han acrdtg vijchdom noch ander luft _* BW34 

8 — 

too mocht ghy ſonder ſneven / 
nu hert zijn geruſt. 
5. Soo fal het woozdt feer krachtigh 

dat ghy tot eer ban Gadt/ 
we atdenfchen "vaa: — machtigh/ 
bringen tot Godts gebod 

Sal fchaffen vzeught als edel zaet / 
m Die Menſchen eendrachtigh / 
bus ſpaert niet vroegh noch laet, 

6. oNſen henlandt gepreſen Jol. re, Im 
hie vechte Warder ſchoon / 
vet Die voor u in deſen / Epheſ. 5. a. 
oo is hy uwen loon 

„fem volght na met paer groot /
 s Pewnar, 

malle wien weſen / 
uckt unt fijn Kefde blaat. 
7, VAN niemanàt laet u heeren 
deeft niet haftigh vertſaeght / 
Aaer wilt Door lijden leeren / 
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Datsꝰt geen dat Godt behaeght 
Qu in ꝯ t gemeen / o Menſchen t'faem/ /⸗ 

Hooꝛt Godts woordt met begeere/ /⸗· 

En loopt daer na bequaem. 
8. Peynſt altijdt op u leben 

Dat ghy dat reformeert/ 
Pa Cheifti beeldt berheben/ 
Dit neerftelijck ufeert | ĳ 

Mrat.1r.29. Leert ban u Meeſter fijn manier⸗ 
Ootmoedigh en toegeben/ ê 

Sachtmoedigh / goedertier. 

2 Petrer.5. og. beterus raedt wilt achten 
Bewüijſt deught inꝰt geloof / 

Tijdſaenihendt wilt betrachten / | 

Weeſt niet hoorende doof/ 

Op dat ghy meught ontfangen ſchoon 

Die kroon/hier op Wilt achten/ 

Namaels ín s Hemels troon. 

Petr.5.4. 

11 

Det twee ew tachtighſte Lied / 

Op de wij fe : k 

Hanfken fneet het kooren was langh, 

Ofte : | 

Het vinnigb frralen van de Son, 

Ofte : | 

Een goedt nieuw Liedt heb; 
| ick bedacht. | 

geor. TVI At is deu loop in d'aertfche baen the 
Bp: 40,26, Meer Dan een droevigh firijen / 6» 

ch koſt mijn Ziele Dit berftaen/ 
Dy feu den emel heden, 

2, Maer 
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Maer ons gemoedt Dat nimmer 

vuſt / 
Deh arme aerdtſche ſſaven / 
Schept ín een pd’Ie acus meer luft 
Als in des Pemels gaven. 

3. Want ſtadigh wenſchen wy na 
meer / 

t Is nimmer cens te degen / 
En wa oere af-keet 

oo haeſt het raregen. 

En ſchoon Bodt “tal na wenſch 
tap gat/ 

En ick moſt morgen ſterven / 
Pet goedt bleef hler/enichin’tgraf/ Pfalag tie 
Mijn Hemel moft ich Derben. 

s. En of ick bleef twee eeuwen groot 
Men meet toch ceu-mael fchenden/ 
boe meerder vpzeught / hoe dzoeber Spzr. 4. 22 

doodt / 
Och *aerdts doet ons verleyden: 

6. En of t geviel / t welck niet ge⸗ 
ſchiedt 

Pat eeuwigh ick fou leben/ 
… Peel oudt en houdt / geen meer berdsiet 

Als vrienden ons begeven. 
7. Dus Diele wilt op ruſt ontfaen / 
t Miet hebben kan niet weoegen/ 
stie * t geen. ghy meught / vliedt fotte 

arn / 

Dijn zogen is t genoegen. 1Cim.6.6. 
8. Want mit iſt hier m’t aertſche Dal 

Meer Dancen droevigh ſterven/ 
En liefd’ u Godtfoohebtghuta, Kess, 
"soo hoeft ghnuiet te derven. Corint.6. 

| 9 Wilt ghy de Wereldt klaer genſien 
J Als 
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Als met u apen oogen; 
Jk 

og laet u ** ín een ſchrien | 

D'aerde eens vermogen. Jk 

— dan u oogh eens over al/ 

Pp aen des Wereldts enden / 

SA 16. 26, Miet iſſer dat u helpen ſal / 
@f oppen bau ellenden. 

zo, Bit al gewoeldt ig en gewaeght 

Fet fozgen en met duchten; 

Bapi,s.B. Soo iſſer noch niet meer bejaeght / 

Zan eenen borſt bol ſuchten. 

Der dzie-en-tachtighfteLieds/ /
 

Een Liedt van der tonge. 

Op de wijſe: 

Godt ſchiep aen Menfch eerft * 
wan den begin. 

1. Ta de wet was — el 

‚29,16, Ee achterklappen ul 

| gr Perftaet wel Dit bediedt / 

} fl onder Die Iſraeigten: 
SOC! epaen,z,s. Want doog een quade touge ſnel

 / 

Daov.17.9e Komt twiſt oneens rebel / 

30.26.21. Wanneer fp van der el/ 

422 is quader ban Des flanghs 
by te 

asid vig bol boobljeh f TUV 

aer helper medecijt 
hen Buch wilt dít vecht fin

gen/ _ 

man de tongh te vecht Le bedwinge
n. Ke 

Pro, zont Maer een woordt ſpzeken t znder 

nt 
' 

Dat looft Dal’mou feet wüdt / 

| Ber is / hoordt Dit beludt / A 
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CAIEKENS, 

zelijck Appelen ban Ber gouden / 
En filberen fchalen bequaem / 
Rienden ban goeder faem Dfal-34. 1 
Sedwinght u tonge te ſaem / 
Pat welck niemandt na en berouden / 
Is beter ſwijgen ſtil/ 

„Ban te maecken gefchil/ 
En die tongh te gaen temmen / 

Pat men niet hoozt qua klapder ſtem⸗ 
men. 

3. Een f'nijndige mondt /onet ’t bediet Prob.26,25e 
eneen quaedt herte fiet/ 

169 

“Daer is doch beofer niet / 
t Is als een potfeherbe/hoozt defen/ 
Hvertrocken met filber fehunm, 
Pe Wereldt is mel ruym: 

Maer door haer fnijndigh ſſuym 
Dy le kruppt Doos ’t landt men Syzr. 28. a 

efen/ | 
Sy maeckt Doeften oneen / Pꝛob.iG.ꝛs. 
Dus en hebt geen gemeen | 
KDet achterklappers geenen: (nen, 
Want het bzeecht liefd onder d'gemee⸗ 

4. Eon herte dat gerechtigh ig Sy:.28,19. 
Dat ig fijn ſaeck gewis, 

| —* houdt hem ſelver fris / 
det dight wat Daer ig te antwoorden), Pꝛob.i5.at 

Wel hem Die fijnen luft foo heeft / 
In woozden niet eu ſueeft / 

Een goedt exempel geeft / 
Dat een pegelijck hier na ſpoorden / 
Dolhkomen is die Man / AI ete 

Die hem foo houden kan/ 
Hachtang’t foo hoozt te gane / 

Daermen gaet op Die ves bte bane. 
a Panf 

Eed 
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150 mt 
Paufe : hk: 

Sam . 22.9. 3. Men leeſt ban Bogden Ghent } 
Die daor haet ende nydt/ | 
Peel Priefters t'fijuder tijdt / 

Doo achterklap van David mede) 

Als Maid ban Pꝛieſter plenfant 

Kreegh een — fa band | 
Dock ſpijs te eten / wan | 

Dab —* Daul vluchten dede/ 

Dogh Sau. dit vermaen / | 

Daer doo: Saul deed flacu 
Nel Lijf-en-tachtigh Ueden/ 

Die Prieſters waren nat bedieden, 

Prat. ra7.r. Veelbeter ift be leben UN | 

Dfal. 105. v‚yiDet een hlaer-helder ſchin 
Den Peer totallen tin; 

Sijn lof met tengen tetaertellen, 

Dat upt cen reyn herte feet jent / 
Waer doos dat hy Godt kendt 

VDolſßomen erelendt / 

Pfalm ra. HAP gaet Sodts wet met luft berntek pr 

len/ A 
Daerom den Heere prijſt / 

Dijn macht die eeuwigh rijſt 

| Pie moet hoogh SUN gepeeſon /
 

Want ſynen ſtoel is hoogh ger
eſen. 

Syꝛr.tꝛ·3 5. Maer alſmen met EN vol fenjn 

* Sperechet een ſaeck DELIJN/ 
Soo gat hp tha dien tijn 

Achter u rug iſtigh na ſpeeecken / 

En dundet na ſjn engen ſin⸗ 
Geen booferieken di 
en quaedt Menſch / om t gewin 
Dijn liſt kan djs daer uee IN Stekken, 

De waer te pryſen hoogh / gol” 
Pꝛob.ꝛ⁊o. 4. 

273: 
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oewel ſy weynigh doogh: 
dilt u altijdt bewaren 
‚oor valſche tongen ende ſcharem 
6. en goede tonge is cert AU 

af me ’t ren 
{fe fenijn gelu 
eten reyn is bart qua begeeren / 
ne deſen mondt kamt enckel goedt / 

zees woerden fijn ſeer foet 
En facht/en maecheu bracht 
twiſt oneens / hier na wilt leeren: 
han een noodigh geheel / 
laet sijn u ſpreecken veel 
n dat van herten goedigh / — 

ín woorden enzijt net hooghmoedigh. 

| 2. Paufe : 

. Een booſe tongh fpzeecht van Gods 
we t/ | mann sd 

Naer daar hooghmoedts opfct/ Mat.ʒ. 
ve fer op neemt uwen let / | 

Is om Lan Mens worden gepzefen 

Sp konnent draeyen na haer wil/ 
En fijn bequaem en ſtil 
Bebepnft ſonder geſchil 

Naer haer herte is hoogh gereſen: Eſal z38.83 

hooft hy wel heugen laet / 
En boert een ſchoone praet: 
D Menſch wilt u bekeeren! 
Enders te ſeben wilt nu leeren. 
8. Een wijs Menſche verberget heel 

Een ſaecke ban krackeel / 
En beſiet het wel veel / 
Offer wat quaedts mochte uyt komen / 

Det is Godts eere * dees reen / 25e 8e 

3 
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Ge herbergen gemeen 
en faeche groot oft kleen/ 
Dus te leben ig by den beomer/ 

18 v.25. 9. Cen anders heymelijckhendt 
Gelijck Salomon fendt, 
Wilt fin beefwwijgen/ F 
Op dat gin geen ſmaedt gaet verur 

gen. | 
Piob.a6.ꝛ2o. 9. Wanneer daer geen hondt meer en de 

| | / 
Wet vper gaet unt teer ris / 
Berſtaet Dit wel gewis / 
Als wegh is achterklap miſpreſen / 
Pan houdt de twiſt op / (oa men vindt vr 
Want achterklap verſint 
Is fchhadelijch/ men windt 
Daer niet mee / dan al ongeneſen 
Wonden om Geelen niet / 
Aant de pract ſnel dooz vliedt 

Spr. 13,20, KRruupt Doop landen ent ſteden / 
Maeckt niet Dan twiſt ende onbze⸗ 

| ben, 8 

ú | 10. De waerheydt te fpzeechen Dein « 
UI Is lieflijcker Dan wijn / 

t Ag beter medecijn 
| Dan eenigh dingt al op der atrden/ 

Waer feeringe ís feer henlfaem / 
t Derkondight Gades naem / 
En ſijnen macht bequaem: 
Dees ís bp Godt in grooter weer⸗ 

dert 
Daerom wel defen reen/ 

Bſalm ige Diede waerheydt gemeent 
Spꝛeeckt uptter herten/ zi, 

Pamaels fal hy lijden geen fmerten. 
3 Pauſe, 
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Pau fe. 

1, Maer wie iffer Die hier op let 

Ack een na fijn sf 

haet praeten / en 

die — / die geeren qua ſnap Koos 

ren / 
sen anders gebzeecken ſeer (nel 
Pen gact praten rebel / 

B tonah al ben der Bel | 

Dal bper en vlam / 0 * dooren. J 
gn dat niet en TUI, atd, 36. 

Bernat komt doot 'S lees luſt / 
J 

Daer fuit ghy berfchijnen 
Wanneer gp ban God moet verdwij⸗ 

nen: 
12, Maer lieflijck ſal't weſen ſcer ſoet 

Hoo? Godts — ri 

íe haaren metter ſpoet 

SBebenedijden al gemeene, | mat, 25.34 

Daerom fight looft altijdt Den Heet 

Al die na fijnen leer / 
Teven / en neemt geen keer / 

werde prijfert/haazt na deſen reene / 

Sodts lof fal tallen tijdt / Pſal.z34. ze 

Soo Paid bep rs 

Zijn ín mijn monde/ 
& looft den Beer van herten gronde, 4 

— —— * rechter komet voort Mat
.12. 36 

ꝛAfmen van elchen woordt / | 

@nnut pdel Difcaozdt R 
Dal vekenfchap heel moeten geben / 

X ſal den achterklapper heen / 

Ooch den ſpotter gemeen 
Een kijfachtigh onbzeen 

Ooch! hoe ſullen ſy 7* — 
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O4 CI ACT 

Vooꝛ den rechter oprecht / 
Die t al maecken tal flecht: 

Matt. 3,12 Het kaf verbzanden / 
Fet hunlinge knerſſen dee tanden 

14. Ooꝛlof alín ’t eynde getuig 
Maecht u ban ende fris / 
Dan al onreyn / dat 18: 
Wilt u woorden twel oberdencken / 

1 &oltof.4.5. Met fout te mengen ongefaelt/ 
Als oock Paulus verhaelt 
Waer af het quade Daelt/ | 
God toil u al hier macht toe fehenchen/ 

02.15.33. Dat ghy bunt nap bermijdt/ 
j Want het doet geen profijt, 

Maecer berderft goede zeden / 
Dus jaeght na’t beft in alle ſteden. 

— —— — 

J Bet bier-en-tachtigbfte Liedt / 
| * Op de wijſe: 

Tot Cain ſprack de Heere, 

at. 11.30. Te An Jockis foet ſeer fijne) 

| ‘va Mins. laſt is ieht / 
Spreeckt Chriſtus hoort na mijne/ 
Dus met geſicht 
Seer wel geſticht / 
Wilt dit te recht aenſt houwen 
Al met een vaſt betrouwen 
Cegen u felben vicht. 

2. Wilt u wapenen krachtigh 
Eph.6.10. In deſen WDt/ 
Joh.5. 19 Mant het booſe is machtigh | 

Breed, er 
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| redekEnS. 

Bꝛieedt ende wijdt 
Peel haer en ijdt / 
Wet onrecht aen al ziden / 

Aen u ſonder beemden, 
Dat al draeght ende lijdt. 

3. Dan u ſalmen quaedt ſpreecken 

En leedt aen doen / 

Dit lijdt al ſonder wzeecken / 

In dit ſapſoen 
* u en, —* 
Altijdt ſonder a 

de lijden s Menſchen peat en / 

Als ſy liegen ſeer KOEN. 

4. Die u te kort doen mede 

Waer niet benijdt/ 
Blijft ſtaende inde brede / 

Dꝛomelijck ſtrydt / 
Niemandt ter ſpt / 

neaer om Godt te behagen / 

Hier ín wilt niet vertragen/ 
Aooft Godt gebenedijdt. 

Die u aénduen Heel Njderf 

’t Is hoe oft is/ : 
Wzeecht het tat geenen tijden / 

Doo sijt ghy fris 
Dn en gewis / 
Det jock fal u ſoet ſmaecken / 

En den geeft feer vermaeckcu? 

Godts vijck mach U Met TS · 

6. Wanneer men u verjagen 

En nemet dijn / 
Dan en wilt niet berttage 
Danckbaer te zyn / 
Mdt booſe ſchiyn / 

Wilt vrolijcku * 
AS Om 

195 J 
ACID t4. 

Jd 

N 
j 

Pp 
4 

* 

4% 

Et 
3. 

Petr. 3.9. J — 

Bom.ieg, 

11 

J 

4 

11 

1Ceſſ. sn 
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Om ha Godts wil te leven/ 
t AIs u Zielg medecyn, 

R Pauſe. 

Vbil.4.12. . Paulus kont oberbloeyen 
Alſoo ick las/ 
Al door des geefts verfroeyen / 
Hoewel hy wap 
Alop dat pas/ 
Arrem na 's Menſchen achten/ 
Op Chꝛiſto gingh ha wachten/ 
Wie trooften hem eer ras, 

Pillars, 8. Wooghende leegh genoegen 
Pad hp geleert/ 
Hier na wilt u ooch boegen / 
Sanſch onbefweeft/ 
lijft onberbeert 

Som. 14,27. Met blijdtſchap in den geeſte / 
Doil.⸗4.4..2 Dit acht al boog het meeſte 

Godts naem glorpficeert. 
9. Hebt ghy ſoo een begeeren 

| Ut liefden ſchoon / 
4 dem.235. Seen prijchel mach u deeren / 

Npoc.zie, Des lebens kroon 
Werdt uwen loon / 

Mat.ia1.29. Soeckt odtmoedigh te leeren / 
En ſachtmoedigh vermeeren / 

| Dan Chꝛiſto feer pdoon. | 
Pſalini.2. vo, Wel dien Dic groote luſten 

In Godts wet heeft/ 
Die fal in blijdtſchap ruſten / 
En Godt hem geeft 
Die niet en ſneeft / 

Mat.25. au. Mamacls eeuwigh en ſchoone 

| Dzeught in 9 mn 
iet na u A | Dus h bant : Obe 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ACH! 



tr. Ôberdencht nu het lijden / 

Ellickin’tfjW 
Alſt is volbracht in tijden / 

tIs we 4 
oeter Dan Wij 

schee dan ander Menſchen / 

Die leven na — ———— 

AIſt met u verſtaet min. 

arn Want die hier es jd braſſen Hut 2r, är 

tHert werdt bezwaer 

bene vreught is wech ſeer raſſen / pn — 

Den tijdt niet ſpaert / 

Eu wie bermaert 
Wil ene * orn 
Hyu ig niet ſonder den 

p he g ’t jock bau deeg aerdt. Bap. 5. 

13. Waer ghn in alle dingen nt. 7e 

Bedenckt her endt / 
Wet ſal u vꝛeught toebzingen/ 

En ’t maccht feer jent / 

Soeter bekent 
Dan honig inden monde / 

Neemt dit ter ijn ge, 
t Is foet/ fijn exelendt. à 
* Beld dat Chriſtus veel Ijden Pet. 24 

Pier gehadt heeft / Debs. 12.2. 

@m u ban doodt te vrijden / 

Op dat ghy leeft/ 
Dit vecht aenkleeft; 
In d'geeft wite vrzolijck ſingen / 

Heh. 12,11 

En uwen vleys bedwingen, r Wet zr 

Vaer door gho haeftigh (eeft. Gal.. 16. 
rs. Bencht op het lefte ſeer LIJDEN | 

Hoe Chꝛiſtus fepdt : Mat. 25:34 
Komt ghy gebenedÿden / st ghyg * 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
CA 



198 Schrttuer IC e 

In eeuwigheydt / 
t Werdt u bereydt / 
Apt genade verheven 
Krijght ghy dat eeuwigh leben 

Gala.6.10. met bzeughde ghy dan mendt. 

Pet vif en tachtighſte Liedt / 
| Op de Wijte: 

Tot u o ijn Heer ! mach ick wel 
droevigh klagen, 

Eſai.40.6. „AT Tle vlees is hon/ J 
| Dijn heerlijckhevdt beneben | 
Als een bloemken mop/ 

| Woꝛtet haeft berdechen : 
| Een vijp/ een windt 

| Dat bloemken neemt fijn Kleur / 
Dit twel berfint/ 

| Alſt is ín fleur. 
d Pp235.26, 2. Tieve oefenden foet 

| Haen ons voor heen beſeben/ 
Daermen oock volgen moet / 

Wrs, 14. 18. HNiemandt blijft im Dit leben / 
Dam.r2. @n keert niet weer / 
3e Maer wy kemén rot haer/ 
| aen den wegh neer 

Al blees te naer. 
zt Ceere bloemken fp2unt 

eer haeſtigh unt geloochen/ | 

Peel melder gaet het unt / | 
| Als hon ift ut gefpzoocken/ | 

&en benen toon E 

Duert eenen klepnen tijdt / | 
| 2ju 

Jaco..II. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ACH! 



| iedekens, 
sijn reuck is ſchoon / 
»eer haeſt berflijt. 
4. Ja alg een Damp of rooch 

soo ís des Menſchen leben / 
Die haeſtigh op gaet oock / 
Baer ís hy doch gebleben 
znals een roos 
zijn bladerkens ont daen 
sen kleymen poos/ 
Is haeft bergaen. 
s. @p liebe vrienden fiet 

Met na Des blees beſeven/ 
det maccket groot verdriet 
Mer nu in defen leben : 
Baer u herte wendt / 
daer ghy u laven fult/ 
za Dit ellendt | 
ſſt al vervult. 
6. Een ſchaduwe gelijck 

boo is des Meyſchen leben: 
Een ſchip door de zee rijch/ 
boo wordt het voort gedreven : 
sen fferche windt / 

Soo komt de ſieckte groot : 
sen Weber bindt 
soo Die fpoel ſchoot. 
7. Wat is / at is a Heer 

doch hier des Menſchen leben 4 
senen handt beeedt/ niet meer 
fs ons hier nu gegeven ; 

doe gantfch niet voort 
zijn alle Menſchen nu, 
Mts dach u woordt 
> Peer getrout, 
8, @ genadige Beer 

K 7 

atas, 145 

Aom.13. 14 

Gala.5.17. 

Apot.7.17. 
Mat. 26.a8. 

Aap..9. 

Pſal. 39.S 

_Pelpt 
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200 chriftuerlijc 
Pelpt my ’t eeuwigh verkieſen / 
Diet aen u dienſt maght teer/ 
Mijn Ziel níet te berliefen/ 
Maer uwe handt 
Biedt mp ín alle noodt / 
oet mp bpftandt 
Upt lief den groot. 

9. Derlaet my niet/o Gobt ! 
5 wil ick baft blijben/ 
Streckt my in u gebodt/ 
U wooꝛdt fal mp berftijven 

Biatzze4. Mün floch/mijn flaf/ 
Daer ick mp op berlact/ 

@&obss.r2. Sood'engelgaf 
Tobias raedt. 

RPetr.n 25. 1o.'t Is u wooꝛdt/ o Heer) 
at, 24.35. Dat daer eeuwigh fal dueren; 

Pet ig al mijn begeer / 
Dat mu u maah gebueren: 
% Is mijn Ziels hoedt / 

| Dat nimmer fal vergaen / 
J t Is mijn ſchat foet 

| Wat dan fal ſtaen. 

mmm rr — — —— 

Pet ſes en tachtighſte Tiedt / 

Op de wij ſe 

Mijn alderlieffte verheven. 

Eſal.40.6. Io See kozt issc Menſchen leven / 
Kk Gelijck cen bloem op ’t veldt / 

d' Welck door Godts geeft verheben 
Haeſt neder wordt gebelde / 

Pſeal. 49.7. Wyſhendt / ſchoonheydt / of geldt pr 
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m matter Dan niet baten/ 
Daet moet het al berlaten/ 
„ot affchen hp berfmelt. 
2. © koztwijlige bloeme/ 
erwelckelijcke voos / 
oe fel bergaet u roemen / 
oe ras u wangen bloos 
rm aerden hactken broos 
an aerdt zijt ghy genamert/ 
in ſult tot aerdt weer komen / 
berlact u leben boog. 
3. Wilt niet met ſorge trachten 

haer aerdtfche fchatten meeft / 
2 ig wel vijch te achten 
Bie Godt den Veere bzeeft/ 
Segaeft met Godes geeft/ 
deeft luft in Godts geboden / 

in Dié Daer ís ontbloden 
det fchijnend’ fchoone beeft. 
4. Die rijcke ‘villen wefen 

Dic —* dick be koort / 
Die heplfaem Godes vreeſen / 
En Sodes ſaligh woozdt 
Daer Doo? in ons verſmoort / 

tNechtveerdigh wiſſe weten 

‚ MBozdt oock daer door verbeten / 
’ „En d'arme Ziel berfinoozt. 

s. Stelt uin Godt te beeden 
Die u bekleedt en voedt / 
Want niemandt hiet beneden 
En leeft ban d'overvloedt / 
Die’t Beet verſtricken doet / 
Als diſtelen en dooren / 
het Godlijck zaedt verſmooren / 

Derhindert ware boet, 
6, Dit 

fa. 6%. tre 

8 Oek te 

Jato. 4. 14. 

Gen. 3.19 

maat. 6, R 

Palm 1, à 

1 Cim, 6. en 

Aat. 1 5.22» 

Hut. 12, 223 

Lute 12, 155 

duce, 8, té 
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202 Schriftuer * * | 

6, Die vleuge luchtſche fcharen 

— Pan ſaeyen maeyen viert / | 

Godt wijdefe ban ’t bef waren) 
Pfa.r47.g. Ende voedt het gediert / 
Mat. 6.28. Die foo heer lijck berciert 

Den lelp op den velde/ 
Soud hy die tat hem helde 
Perlaten in ’t berdztet 3 J 

7. © kleyn geloobigh menſchen As 
HU noodt op Godt verlaet / | 

Mat.6.18. Wilt om geen {chatten wenfthen/ 4 
Die dief of matten fchacdt/ " 
Of door den voeft bergaet / 
Maer fchatten wilt verkieſen 
Die ghy níet hondt herliefen/ N 
maer namaelg komt te haet, : 

Lut.i2.16. 3, Denchthoediebzecherijcke _ } 
Als hem fijn acher drzoegh 
Dꝛucht overvloedig lijcke/ k 
Deer godloos ſprack Die broegh + 4 

| Auſt Ziel/ ghy hebt genoegh « P 

ĳ | Ce Teven ín welluften : 
Maer 's nachts/ dewijl hu ruſten 

| Dijn ſothendt Godt beloech. | 

le k 9. Godt fpzack des nachts/ o dwaſe À 
U Ziele upt u baert/ | 
Wat helpt dan ’t gierigh rafen/ 
End’ aerdtfche ſchat bergaert/ — 

ME Wat helpet wast Lan waert/ ” 

| Als men moet fijn verſchoven Al 

Hnt’s Hemels ſchoon luſthoven / 

En miſt Gods liefden aerdt. 

— — — —————— 

F 
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pet ſeven⸗ en· tachtighſte Tiedt / 

Gemaeckt aen de vrienden in Goylandt, 

jp de wijfe van den roo. Pfalm ; 

Ghy volckeren tg Aerderijc k5 

| Ä Enhooꝛt een liedt te ſamen al 
| * luft het tot het kleyn ge⸗ ute 12, 32, 

tal/ 
hegeeft w leden heel bequaem / 
wen Weer te zijn gehoorfaem. 
2, Schicht w te gaen Door d'enge Lute 13.22, 

pooꝛt / | 
bat is de rechte nieu geboort / omt. 6. z, 
ls doude Menſche werdt gedoodt/ Eoltof. 3.9. 

n’t ſondigh weſen uptgeroodt, 
3. En aengetogen nedrigh ſſecht 
ben nieuwe Menſch heyligh oprecht / 
Me Daer ig geſchapen na Godt / 
Det tuft leeft naꝰt heyligh gebodt. 
4. Fn vzeedtſaemhendt m recht oots Coll, 3, 1 2e 

moedt / 
Net een ſachtmoedigh weſen ſoet / 
Det een hertelijck ontfermen reyn / 
ber fijn naſten in 't gemepn. 
s. Tanckmoedigh met ware geduldt 

zoven dít al ghy aen Doen ſult / 
Die liefde reyn ſchoon en Dier baer / 
Kenteecken der Chriſtljcke ſchaer · Joa. 13. 394 
6, Dit is den bandt volkomen fleck Gon. z, 14, 

Ben baft geweer ende bolwerck / 
Tegen alle Dupvels gewelt/ 

Die hu als nijdt in ’t wercke felt. 
7. 209 
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En wp oprecht Hemels geſindt / 

Dan ſullen wy verwinders zijn/ 
Verloſt ban alle noodt en PIJN. 

9. Ban fullen wy na deſen bz 

ap. s.1x6. Die is doch die liefhebbers loon / 

Met liefde en Ware gedult / 

Na de wijfe : 

Mers. 3e KC Omt nu alle in 't gemepn/ 
Ghy die beladen zijt / 

En befwaert hier in Dit pleyn 
Met u mifdaden wijt / 
KUomt ſeer ſnel / 
Ick ſal wel 

| u ——* lieflijck en blp/ 
Eh | Enfeervenn 
| Saar. oaf, An ’t gemepn/ 

RED A nu berloffen feer bays 
Dan u fonden groot/ 

Eſai.53. 8. Want ich daerom bloodt 
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7. Soo lange beft bandt ong bindt 

W eben vreedſaem in goedt accoordt / 

Sat, 7. 24, Dan blijft ons huns al onberftoogt. 
8, Pan ig met ons Die Weer altdt / 

Mat, 27.1. Dan mogen wy ſtaen in den ſtridt / 

Aenſchouwen Chaiftí aenfchijn bly / 

belooft haer Des levens kroon. 
er o, © liefde rerm/ ong doch berbult 

stat, : Maeckt ong volſtandigh tot den endt/ 

———— So bzenght ghy ons inꝰsſ Hemels tent, 

Het acht · en · tachtighſte Tiedt / 

Komt o mijn vrienden bemindt. 

—⸗ ⸗ 
— 

En ⁊ 

— Jep EEn cen | _ 5 

® J — 

5 DN ì 

Edam! he en ee: — —— — re 
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„ %ooz u leedt den doodt, 
2. Diet ick heb boog u gemeent 
erlaten autentijch/ 
ayn vijcke Daer boben reen / 
mde ſonder beſwick 
ier alleen 
‚a getreen/ | 
vie wijn-perffen feer Droeftlijch / 
Bant niemandt 
Acn hier bandt 
nn u met fijn kracht feet rijck / 
e helpen feer klaer 
pt Deten gebaer / 
n fonden feer ſwaer. 
3. Daergm komt tot my alleen 
bh die dorſtet feer groot / 
omt herwaerts al fn 't gemeen / 
en koopt boo u minjoot 
Nelck en wijn/ 
Boch feer fijn 
Bonder geldt oft ware goedbt / 
Bant het ís 
Beer gewis 
Au alles berendt feer foet / 
Boo? u allegaer/ 
Apt liefde ſeer klaer / 
Dan mp openbaer. 

4. Waerom geeft ghy nu u Geldt 
Ee bergeefs met geklagh / 
En u arbepdt en geweldt / 
Om’t geen níet helpert mach/ 
Poort na my / foo (ult ghy 
Dinden hulpe) trooſt en raedt / 
En ick ſal 

Avooꝛ al 
Ves 

ko. 15. 16 | 
Phil. ze Go 

fat, 63. 3. 

Eſai.59. 
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Derbullen met goeden maet/ 
In oberbloedt reyn 
ult ghy zijn certepn/ 

Heert tot mp alleyn· 
Retos. arr, 3 Bupten mp en is doch geert 

Behoudingh meer bereydt / 
Hoch falighepdt in ’t gemeen) 
Daerom Beel niet ber Bepdt : 

Mat.⁊ꝛ. 30. Want die niet 
Cot mp bliede/ 
se F EE ſchoon / 

t. 2e 120 Die ſal Dan 
Ant den wan 
Als ’t kaf berftupber ydoon / 
Ende kamen ſnuel/ 
In ’t eeuwigh gequel/ 
En pijne feet fel. 

Dal, of,2. 9e Maer Die tot nap komt feer vas) 
En onder mijn behoedt / 
En befchermingh op dit pas 
Wem begeeft nu feer goedt / 

| alat, 25.34. Die ſal zijn 

Dan ſeer fijn _ 
Bebzijdt ban alle zebaer / 
En ick fal 
Oock vooꝛ al 
Hem bzengen daer boben klaer / 
In mijn rijcke ſchoon 
En heerlijck pooon 

Sapl, 5, 17, Gebben ’s levens kroon. 
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Bet negen · en tachtighſte Tiedt/ 

Op de wijf 

Ick roep tot Gede uyt dieper 
noodt. 

AN Altghutettendebeningaen/ maar, 12,17, 
W aoe wilt belgen Cheiſti ber” 4 

maen/ 
Bilt hem na treden fchaans/ 
y ſchenckt des levens kroone il 
Ttu deg Hemels troone//tetdeone. Sons, 

2. Ons engeu luft eu gertſche wit duce . * 
die moet worden geheel hier ſtil / 2 
chaiſtus moetu-regeren 
Ba hem went u begeren/ 
bos en mach.nuiet deven // tberferen. 
3. Met Chꝛeiſto te ziju // Dat is hoort 

mijn 
Ben medecijn / / voor u Ziel fijn/ 
Bilt het daer alom geben/ 
En haet het ſandigh leven/ Fud. ,22 
Dient Godt oock hier benehen // hers 

heden. | 

4. Dotmoedigh u fleldt // inſt aerdt⸗ dhil. de Se 1 

fche.heldt/ Goll, 3, 13, 

Gods laf tertelt// zijn deught bermelt 
Doecht geenen hoogen ſtaten / Fom,r2, 16, 
Moudu-nedzigk wilt vaten / Dy, Fre 18. 
deghd u na ſchziftuers maten/ 

F. Godts wet Was Maids gemoedt ꝓſalm ro, 
fact je 

Als honigh goedt / / sen baften voedt / 
| Een 
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Een licht op fi ien * 
Moan. 6, 35 Godt gingh fijn Ziel verſaden 

ame, bemeifche weldaden // genas (… 
en, 

6: Bier na oock ſteldt / al uwen luſt / 
Mat.. a9. Int aerdtſche veldt / der Sielen rut 

Sal u werden gegeven/ 
Dan Chäeiſto / Die is ’t leven / 

BUL, 2.9. ein: wer ig boben fchzeben // berkes hr 

Coll. 2. é, J. * Chriſtum boudt / ende — À 
Ven hem u houdt / fijn liefd’ acte}, 

chout / 
Bit hem met alu krachten/ 

Kuyce 13. 35. Dꝛoegh en laet wilt hem wachten/ / 
Hack bit zjn u betrachten // gebachp 1J 

1 
im. 2.3 B, Dracat altijdt Chafto in u fin 

War: d ä ghu zijt/ dzaeght liefd’ etl 
in / 

Dan fal hy met u wefen/ 
4 | R ks * ver ir — ß 

ieflijck is hy mm deſen / / gepreſen. 
nij deeld u mee/fachtmoedighepdts ' pe: 

su t * oock vree / en goedigheydt / 
— — want ût mrd | 8 ’ 

| ‚a *t @elaof/ want hu niet ſpaerden 
erde, sn Dijn leben / wilt aenbaerden // dien 

— sb f k N 
| Gore, TO Geen * oa rijck / not kk ‚an &im.6,rs he eft gelijck 

5. 2,9, — kantich in t aerbtiche Pan 

k/ 
En ig bu Dit te achten / 
WIG Die Chriſtum verwachten / 

at.i1.29. 

Ct 
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bat sön Koninghs geflachten // ban rt Wet, 2 Ho 

machten. | 
11. Al ig Deeg arm ende miſmaeckt / 
Ehy maer ín De liefde blaeckt / 

fol bzeught en deught bevonden 

a fooft Godt t'allen ſtonde n/ 
Îie kan Dees bzeught bermonden/ vor⸗ 

konden. 
12. Spsijnaldoordearremoedt 

Mm’ Wemelg goedt / met fnellen fpoet/ 
seer ſoet / * peren —* Lek 

Gemoedt werdt Lol in't m J 

Derwacht lams beuplofts feefte// Apot. 19. 7. 
ten leeſte. 

13. Dees ſtaet aenvaet / laet oberdaet lip ie 

Dijdt ’t quaed ’t wozdt laet/ de fonden ’ 

hact/ 
| 

voedt raedt / en maet wilt ſoecken / 5 pe k = 
idt / waeckt gelijck de hloechken sle JN 

aet u dach niet blindt doecken // in 
hoecken. 

14. Beflunt bedupdt / wilt Doch gaen 
upt/ 

diedt upt d'onkruydt / eygen loff 
mi peupt/ 
„* sSaeecht af dit kaf / t moet branden / 

bodt bewaer u boor ſchanden 
Zenght ons ms Pemelg lander,’ 

bailjanden. se 

Det 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
AST 



Pet negentighfte Wiedt 
Op de wijfe van de thien Geboden, 

Of: 

_Klacr als de Son ſullen daer blinc ken. 

Ofte bh 

Formeren {al ick uen raden , &c be 

Mat.7. 13. 1. ¶I Myal die vu hebt begeven 
6 dees tijt opten ſmallen bac, 

\ Welck lendt totten eeuwigen leben: + 
Wilt nu doch vromelijck voortgaen. ub 

\ 

vn dS I= ET NE 

Mom.rze14e 2. VeRlaet nu al uws bleefiches 
ften/ ' 

Philnz.5. En volget chriſtum uwen Heer; S 
_ But liefde/ als die welgeruften / E 

Hoa. 15.5. Bewijſt u nu alg ranchen teer, 
Hoa, 15-10, dragen beurht Geer ijk en Schous 

Cot prijs ban Gods hepligen nacm; 5 
Wilt u foo atie tijdt betoone 
Och mijne beienden allegaer. Ì 
A4Analu doen hebt doch boos oogen 
Cheiſtum uwe heylandt teer fin / 
* wilt nu on fi u ms | 

zj, Seer neerſtigh jn naunigers stu, 
g Pt Se gl febijnt het blecfch wat fwaert 

welen/ “ 
Gedencht doch altijdt op die beeught/ L 
Die u fal gewerden na deſen: | 
Iſt bat. — —JI in 55* 

* 6. Claerlijck fpzeecht. Cheiſtu 
Mat, 1624. pit baten 

Wil mp pemandt nu belgen nact/ 

J 

Dr 
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ICdEKens, ZEI 
ie moet fijn eygen leben haten 
n nemen fijn krups openbaer. 
7. OP hem en bolght mp na ’t betamen 
Bant die fijn leven / Dit bekent / 
sehouden wil / die fal met fchamen 
dat berliefen in groot elendt. 
8, 500 laet ons nu terecht verſinnen 
Af lop nu alle sijn beraen/ 
pm Ehziftum te bolgen upt minnen * 
delijck hp ons is boozgegaen. 
9. Die ig gegaen atfoo top lefen 
oo? druck / ent oock Doog lijden fiwaer/ 
fijn rijck fchaon en uptgelefen/ 
wee ag —9* nu allegaer,/ 
„Op Defen wegh aoch neerſtigh treden lend ong na Des benld irma s md, 
ot Die eeuwige ruſt en vzeden Efa. 56, 14 pact ’t ſeer lieflijch ís cn íchoon. Prat. 16.12. 
1, Claer lijk lact ons dit nu doorgron⸗ 
m deſen wegh wandelen hlaer/ (den tp Dat wy Dan na Defen ſtonden 
ogen met D'uptberkoren fchaer 
J, Heerlijk en ſchoon werden berbeben poe. 7, 9, get witte kleed ren aengedaen/ He Cheiſtus de gene fal geben, 
te bier vecht in fijn wegen gacu. 

ILutt 24. 25% 

3E Recht fal hu haer gaen bele et beeught en blpfchap — * —⸗ smet De kroon der eeren kroonen “% Den berge Zyon voorzwaer. J ier toe Wilt ons/o Godt verheben poꝛ uwen geeſt maken bequaen / tE Wy bier namaels fonder neben 
Bogen ba.u komen te facm, 

R Det 
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Op de wife : 

aerden woont. 

Ma, 92, 14. Te GQ Ziet nu lieflijck te bloeyen 

il ee fpzupten baljant/ — 
Wilt watten ende groepen 
tꝰ Wijl ghy zijt nieu geplant/ 
In ’s Weeren luft-hoff ſchoon; 

Mat. 7 17e Wilt nu ín doſen dagen 

An Peel goede bzuchten dragen 
En heerlijck ffaen ten toon. 

s, Tt nu tot allen ſtonden / 
Dat ghy in defen tijdt 

Moo: Godt eraf we 
@Outlupcht doch nu feer ras/ 
En wilt foeten reuck geben/ 

Als bloemkens reyn beſeben 
Soo weeft nu op Dit pas. 

3. Nu ghy u hebt begeben 

Mob. 19.5. Grot rancken aigemeyn / 
Ken den wijnſtock verheben / 
t Welck Cheiſtus ig certern/ 

Wilt nu doch na ’t betaem 
Deer lieflijck en ſchoone / 
Peel bzucht dragen vdoone / 

Ghy Jeugohden al te ſaem. 

Die geplant ſtaen ſeer net/ 
By klare water-ffraomen/ 
En geben onbelet 
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4 

zeen 
Zaer vruchten ſeer verheu 
Wer vechter tijdt gep rad 
Alſoo wilt oock in belen 
Steedts bloepen ín die deught. 

5 Meiſt lycke bzuchten dringen 
Gelijck alg dat behooet/ 
Dooꝛ d'enge poorte dringen / 
En gaen foo willigh voort 
Al na de ſchoone ftadt / 
Dol blnfchap ende bzeughde 
In uwe jonge Jeughde 
Bemindt doch deſen ſchat. 

6. OP dat ghjp dan na deſen 
Meught komen ín de beeught/ 
Doo oeffent u gepzefen 
Au ftedigh ín de beught/ 
Eoopt foo al na den prijg/ 
Bchicht Die Doch nu te innen 
Dat ghn bier nac meugbt binnen 
daen / met de Maeghden wijs. 
7.Sijt ghy aldus beraden 

> Jeughden al gelijck / 
doo ſal Godt met genaden 
dan u nemen geen wijck: 
Naer u ſteedts blijven hp 
En alle u benouwen,/ 
Bant díe bier op hem bouwen / 
Bil hp bertrooften bly. 
8, Daerom fteldt al u finneu 
zu op het eeuwigh goedt / 
Wilt den Heer beminnen 
Det hert/ Ziel/ en gemoedt/ 
n wandelt foo met luft 
deerftigh in Chriſti paden, 
u wobrdt * ufteedts raden / 

ñ 2 

Tute 13. ae, 

— Detr. . Je 

Coꝛ 9.24. 

Mat.25.t e⸗ 

Pſa. 125.* 

Joſ. 23, ar, 
Wat, 22,36, 
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Ta 
oo komt u Ziel in ruſt. 
9. O Geught laet ong al tfamen 

Aa defen vuft feer fijn 

Au haecken na ’t betamen, 
Ende oock neerſtigh zju / 

Om nu ín deſen dal 

Joha. 15° 9* Deel fchooue oort rrd 

„Ge Dragen al gemeyne/ 

—“ Dat hes met * lief getal/ | 

o, CHyíftug mogen behagen, 

opa, rs. 1, Mie ong nu ſulleckr raedt / 

Mat wy fonder bertfagen 

Qu fullen vroegh en lact 
Peel beuchten dragen fchoou/ 

Op dat wy na Deeg Lijden. 
15 Eeuwig mogen verblijden 

Zpot.7. . met hem in ’g Hemels troon· 

11, TE Kecht wilt ons al t ſame 

O Weer met u wen geeſt / 

Bedouwen ſeer bequame 

Dat wy in Dit foreeſt / 

| Soo vrughtbaer NIOGEN zijn/ 

Mat top in u voorhoven 

PAAL, 34.3. ĩ namaeis mogen loven 

Met u Kinderen fijn. 
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iedekens. 215 

Het twee-en-tmegentighfte Licdt/ 

t wel cis gemaeckt tot vereeringe van den 
deughtfamen Kacob Meyuertſz. de - 
welcke zijn leughdelyck leven wol-tynat 
beeft in de wegen des Heeren , ende 18 av= 
foro met een welsbereydt gemoedt ende eens 
gerufte confcientie in den Heere ontflapen, 
binnen der ſtadt Alekmaer, als hy ontrent 
oudt was twintig) laren, den 20, Ianua- 
rius , m't Iaer ons Heeren fefthhien lon. 

dert ende veerthien: 

Engaet op De wijft banden 84. Pſalm 

Hoe lieflijck, o Heer, en hoe 
reyn, 

1, J@nge Jeught wilt nu allegacr 
U tijdt doch neerftigh nemen Waer: 

Want die bergaet Doch haftelijcken/ 
Gelijck als eenen bleem ydoon / Pa. 103.19, 
Die hier wel heerlijch ftaet ten toon / 
Maer ras komt den windt / dan moet 

wijcken 
De bloem met al fijn cierlijckheydt/ 
Soo Dat fis gantſch ter neder leydt. 

2. ANfiet de bloemkens op het veldt / 
Hoe dat het met haer is geftelt/ 
Hoe fn heden ſchoon ſtaen op aerden : 
Maer komt men ’s morgens weer 

tot haer 
Die fchoonhepdt is verdwenen klaer 
Sy en zijn dan niet meer ban waerden 

it 3 Aant 

Fiom. 12. 11. 

Eſai. 40. 6. 
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Want al haer kleur en fchoonbepdt + 
reyn / | 

Die is bergaen geheel certenn. 
3. N Femt hier Doch nu erempel aen 

Ghy liebe Jeughde al te ſaem / 
Hoe haeſt Dat de kloemkens verdwh⸗ 

| nen/ 
Soo iſt oock met dert Menſch alhier : 

Bp3. zo. 12. Heden ſtaet hu en bloepdt feer fier / 
Moꝛgen iff al bergaen met pijnen/ 
Dijn heerlijchhendt ganfch en geheel. 
En moet werden der Wozmen deel. ' 

4. Tot een fpiegel neemt op dit pas/ 
Onſen bziendt/ die Daer genaemt was 
Jacob Meynertzoon fao wp weten / 
Oudt zijnde ontrent t wintigh Jaer / 
Alſmen fchzeef ſeſthien hondert klaer / 
Daer toe noch veerthien onbermeten/ 
Den twinſtighſten dagh openbaer 
Pan Januarius voorwaer. | 

5. GENegen was hu doen feer fijn 
@m te fchepden op dat termijn 

ik Man dees Wereldt wilt dit aenhooren⸗ 
| H was geruft en wel gemoedt/ 

Mat, 25. 1. Berwachte den Bzeupdegom foet 
ie hy boog (ijn deel had berkoren 
Dat ha met hem machte ingaen 
In fijn heerlijcke weerfchap facn. 

6, GEljck tun Dat aemmerchkten vas 
Als hr nach fpzack op ’t felfde pas, 
— hp ſagh dat men daer ſeer ſchrey⸗ 

en: 
€En hebt doch nu om mijn geen lepùt : 
Want ick ben willigh en berepdt 
Dan dees Ddroebigh Werelt te ſcha* 

J 
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ee Want al mijn luft is nu feer Schoon 
Al botsen ín des Hemels troon. 

7. Ruſtigh tuil ick verwachten nou 
De bode Godts / die my getrou 
Ant dees Wereldt bol druck en pne / 

Secer haeſt ſal brengen in De bzeught 
Daer ick alg Dan ſeer verheught 
Altijdt ín brenght en blpfehap fijne | 

Sonder eenige treurigheydt / Apot. 21,4 
Bier na berlangh ich met befchepdt. 
8, Recht is nu mijn luft De licact 

Ce fchenden ban dees Wereldt quacdt/ 
En met Chꝛeiſto te tryumpheren: 

xd Want hier in defe Wereldt fiet sus 40,2 6e 
Is niet Dan lijden en verdziet / 
Daerom foo was al fijn begeeren/ 
Al boben in des Hemels tent 

Daer hp hem oock heeft toegewendt. 
og. In fijn eynde / ſmaeckt Wel den heeft Zute 25. 46, 

Spzack hy / ick bebeel mijnen geeft 
O Weer alg nu in uwen handen. 
— is hu geſcheyden Lan hier / 

e Deer wil hem feer goedertiers 
In fijn genaed’ nemen baeljanden/ 
Dat hy met De heplige fchaer, %poe. 8. J. 
Mach ruſten onder Den altaer. 

10. Trouw’ lijck heeft hy (ju loop bol 2 Cim, 4 
Daen/ | 

4 #’t &eloof behouden onbelaen/ 
En is alfoo geruft ontflapen/ 
In Godt sijnde feer wel te vreen / | 
En verwacht nu oock in't gemeend 

» 1 Fet alle zome Cheiſten knapen / Bapí, 3 · 
De ſchoone kroon feer triumphant | 
In dat nieuwe beloofde landt, | 

& 4 Pov⸗ 
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Paufe, 
11. Stelt Dit altijdt im u gedacht 

Shy liebe Jeughde dagh en nacht s 
Wilt Dit altijdt gedachtiafs weſen/ 

Ben Je 22· En ver laet u doch nimmermeer 
Pſal.49. 7 · Sp gelt nach goet nochꝰ s Wereldts cer 

| NHoch op uwe zonckhendt in deſen / 
Noch oock op u fchoonbhepdt voortaen — 

a Coʒ.7. 31. Want het moet alles Mel vergaen. 
Huse 12,35. 12. Daerom laet ons doch nemen acht 

Enop’g Beeren komſt houden wacht 
Ous nu foa ftedighlijck berenden 
Dat op omgoꝛdt en berepdt fraen/ 
Met licht in ons handen bequaem 
Cn ons Weer ſoo ſtedigh berbenden/ 
Op dat als hy aenklopt feer koen 
Wy fem terftont mogen op doen. 

13. OCH hoe ſaligh ſullen fn zijn 
Die hem hier (oo ber\wachten fijn : 
2u fulten gaen met hem ter eeren 

Ppot, 19. 7. Andes lams feefte ſeer verblijdt / 
Al waer De brenght u tot aller tijdt 
In haer gemoedt feer fal vermeeren: 

t Eef. 4. 17. Daer aach geen fchepden wefen fal/ 
Eſd. 2, 42e Maer daer men by het lief getal 

14. Fot Koningen feer evelent 
Sullen werden verheven jent/ 
En die kroone der ceren Deagen/ 
Cot een teechen Dat Lun ſeer klaer / 
Hebben verwomen alle gaer 
Ons branden in deſen dagens 
Die Ons nu hier beftrijden herdt/ 
Wel Dien Die foo bebonden werdt. 

wot.7.9. 15, Een wit kleedt fallen fjr ontfaen/ 
En foo in ’t rijche Godes gaen 

Daer 
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Liedekens. 21 
Daer fp Dan vrolijck fallen ſingen / Apot.t4.3. 
Pet nieuwe liedt met ſoeten toon/ 
En fullen ban beeughden pdoan 
Gelijch als die meft Ralbers fpzingen : Mall.4.2. 
O Teught laet ong Doch al gelijck 
@ns hier na fchicken fonder wijck. 
16,Recht wenſch ick nu al na ’t betaem 

Dat ons Die lice Weer bequaem 
Pier toe wil helpen unt genaden/ 
Dat wy hier nu foo leben reyn / 
Op dat wy dan ín ’s Demels plepn 
Den Peer mogen vroezh ende (paden 
Toven en prijfen allegaer / 
Met alle Die heplige fepaer. 4 @{D2.2,7, 

17 „OORLOF go Jeudqht dit iſt beſſunt / 
Nenght u ooren act Dit bedupdt/ pal. 4s. zr. 
Dergeet uws Daders hups verheven / 
Dan fal de Koningh ſeer lieflijck / 
Tuſt aen u hebben autentijch/ 
En * u —* ſonder een * 

nijn ryck / daer ghy nrct verblyn 
But blincken als der fonmen-{chijn. Sat, 13.43. 

 Wetdrie-en-tnegentigfteUied/ 
Op de wijfe : 

Fek klom den boom al oppe. 

Le P Eynſt op ’t beeughdigh Lerblijen/ 
In krups en droefhepdt fwaer / 

En gedenckt dat dit lijen/ Tromi.3, 18, 
Doo d'Apoftel fepdt klaer: 
Bp die heerlijchhepdt niet is upt Le 

ſpreecken. 
15 2, Int 
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240 ĳchrittuerlijcke 
*Cor.16.13. 2. In’t geloof dan blijft ſtadigh / 
: ett, rs. @n in goe wercken fchoon/ 

POLA Io Soo fal God feer genadigh 
ain 4 U geben'glebengkroon/ /·/ 
Bap. s. 17. Die ek is / voor Die vꝛomelijck ſtrij⸗ 

3. Een kroon boven goudt ſchoone / 
Peel klaerder dan kriſtal / 

| In die Wemelfche woone / 
4 @fn.2.52. Bp’ vzeughdigh foet getal / 
3 Bertt.s4j d'Onvbergancklijcke kroone der eeren. 
Aoh.ic.ao. 4, TozteledDupfken ſeer treurlijch/ 

Ick meen Die hier nu ween / 
Sal daer fijn luchten feurlijch/ 
En fijn geklanck met een 

Apet.i4.3. ———— het Nachtegaelken 

5. En deſe Doz woeſtijne / 
Die hier moet zijn gegaen / 
Baer ons komen befirgne / 
Deel tegenheden faen/ 
al rigging werden in een luft-gaers 

e. 
_6. Recht als een boomgaert groene/ 
Dol bloemkens feer peopijs/ 
* —J der ps koene) 
‘t IJs t Hemels paradijs) 

Cantr Ja den Winter ís daer geheel bergan 
gen. txot.21.4. 7. Pijn/ droef hendt/en elenden/ 

Die als den Winter deucht/ 
Die fal u daer niet fchenden/ 
u maer de bzuchten pluckt / 

PoLzKe Wanden boom des Iebens fecr hoogh 
berheven. î 

5, In 
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Die hier moft zijn een fot / 

Daer unt ho oock ſchenckt fijn licf Rin⸗ 

Lredekens, 221 
3. In dees Wereldts woeftijne/ Joha 31e} 

t Is Chꝛiſtus aen ’t krups hoogh/ 
Die is de medecine / | 
Des Ziel die hem gedoogh / 
Hy geeft gefondthepdt tot een eeuwigh 

eben. 4 
9. Een blpfchap boven maten / 2, Ein 2,05 

Soo ghy hier met hem lijdt / 
al u zijn wilt dit baten/} 
Doch beomelijcken fErijdt) 

“ Gelijck fult ghy werden fijn klaer licha⸗ Phií. 3.2 e0 
me. 

ro. °T bitter krups Chꝛiſti ſwaerlijck Apot. 2.7. 
Is hier deg lebens boom / 
Maer namaels fijn lijf klaerlijck 
Hoogh berheerlijcht pdoon/ 
@taend’ in't midden ban ’t Hemels paz 

rade. | Hebꝛ. 12. 11. Ernſtigh aenmerckt fijn leben / en 
Hy ís veracht / beſpot / Phil. 
Maer namaels hoogh verheben / — 

Ja des te heer lijcker aen Godes zijde. Dee * 
12. Kecht wilt ín hem verblijden/ — 

Deriendt Godts hp is u deel / 
Die gljn t° eeuwigen tijden 
Doch pzijfen fult geheel / 

Dolkomen met Godts uptberkoren Eſh.ꝛ.aa. 
ſcharen. 

13. SOO Neemt dan hier wilbeerdigh / mear, se. 
Die bitter heylighendt / thai 
Apt Godes kelck rechtbeerdigh / 
Die hu heeft toe bereydt / 

ders weerde. 
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222 Schrfftuerlijcke 
Hebz. 12. x1. 14 Want 't is een medecijne 

Die de Ziel maeckt geſont / 
Maer weelde brenght in pijne/ 
t Derdervets Menſchen grondt/ 
De en bewaer ons altijdt fu fijn bzees — 

en. 

Pet vier-en-tnegentigfte Tiet / 
Op de wijfe : 

E en vrolijck hert, een blydelijck 
hert, wil ick mijn foete 

lief fchencken. 

1, M Zere u Geupdegom toewendt 
Nu met al uive krachten/ 

Die ghy goedtwilligh hebt bekent/ 
Op fijn ſtem wilt nu achten: 

em 12.2. Dees Wereldts ſchijn / 
JAoh.⁊.15. Met haer proncken en praten 

| Polght niet/ ’t is dijn: 
Der Zielen doodts fenijn. 

Spz6, 35e 2, Aenmerckt nu wat ho u gebtedt/ 
Daer toe neyght uive ooren/ 
Polget u eygen wille niet/ 

geban.5.5 Ghyrmoet nieus fijn herbooren: 
m, i2.2.f Dees Wereldts ſchijn/ 

Ach. „15 « Met haer proncken en pralen 
Dolght niet/ſt is Dijn 

| Der Zielen doodts fenijn. 
N 3. Reyn houd u in u jonge Jeught / 

aut 3.5. KBeundegom bu blijbet/ 
Betraght met vlijt de ware deught / 

alloſ.ꝛ. ↄ. Dijt hem baſt in gelijvet a 
Dees 
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Liedekens, 223 
Dees Wereldts ſchijn/ 
Met haer proncken en pralen 
Polght miet /ꝰt is djn 
Der Zielen doodts fenijn. 

4. Im ootmoedt en ſachtmoedighendt amar, 15.29 
Wilt uwen Heer na treden / 

Daer ban geeft hou goedt befchepdt/ 
Pp felbe oock foo Deden: 

Deeg Wereldts fchijn / 
Met haer proncken en pzalen 
Polght niet/tiëdDijn 
Der Zielen doodts fenijn. 

s. In een flecht en nedzigh gewaet / 
En binnen ’t hert ootmoedigh/ 
Dit u lief Suſter wel aenstact/ 
Dat behaeght u Heer goedigh : 

Dees Wereldts chijn/ an 

Met haer pronchenen ppalen Detr.z. 
Polght niet/ tisdDijn 
er Zielen doodts fenijn. 

6, Aen der Zielen u wel berciert/ 
Pronckt ſoo boor Godt te degen/ 
Pan a le hovaerdye biert / r Petr. 3,3 

Die Babelg Dochters plegen: 
| Deeg Wereld;s fchijn/ 

Met haer pronchen en pzalen 
Dolght niet/’tis dijn 

der Zielen doodts fenijn. | 
7. Coftlijck ban zijd’ en beeemt gewaet apnoe, 7 „ae 

Dy ban bupten wel blinchen/ 
Binnen het met haer qualijck ffact 
Poor Godt den Heer ſy ſticken: 

Dees Wereldts fchijn/ 
Met haer proncken en pralen 
Volght niet/’t is Dijn 

KX 7 er 
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chriftuerlijcke 
* we doodts feniin. 

8. Of ghy ban bupten u flecht d 
Biet na beel Menſchen finnen) ra 
t Schaedt niet / als ghn maer d' Peer 

behaeght / 
En blinckt voor hem ban binnen : 

Dees Wereldts fchijn/ 
Met haer proncken en pralen 
Molght niet/’t is dijn 

_ @er Zielen doodts fenijn. 
ZTute 16.10. 9 Pepnft waer den rijcken Man al 

quam 
Gekleedt met purper zijden/ 
Ee weten ín den Helſchen vlam/ 
Daer hu eeuwigh moet lijden : 

Dees Wereldts fchijn/ 
det haer proncken en pralen 
Volqht niet/’t ís dijn 
Oer Zielen doodts fenijn. 

Ben.r9.24. 10.Soo ginght oock Die ban Dodoma 
E3e, 16.49. Met haer ſtouten hooghmoede / 

Sulyher en bper fondt Godt die qua / 
trafte ſoo met fijn roede. 

EEL Dees Wereldts fchijn/ 
| Met haer proncken en pralen 

PDolghtniet/’t is Dijn 
Mer Zielen doodts fenijn. 

1 r.Dapper werdt oock Herodes quaedt 
Geftraft/niet t'zijnder baten/ | 
Die pronckte in Koninghs gewaedt / 
De Wormen hem op aten. 

Dees Wereldts fchijn/ 
Met has: proncken en pralen 
Volgft niet, ’t is Dijn 
Ger Zielen doodts fenijn. 

12,0ork 

a n 

Gt,I2, 21. 
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iedekens. 225 6 
12. Oock Antiochushoogentoedr  2JBadoes 

deed Godt haeft neder finchen/ 
Dat Wormen groepdern (eer onfoet 
In fijn lijf met groot ſtincken. 

Dees Wercldts fchijn/ 
Met haer proncken en pralen 
Dolght niet/’t is Dijn 
Der Zielen doodts fenijn. 

13. Cierlijch de Dochter Syon quam geras 7,12, 
Met wenſchen en brageren/ | 4 
De Peer het alles ban haer nam/ 
Gaf flanck en kaelheydt weren : 

Dees Wereldts (chijn/ 
Met haer proncken en pralen 
Dolght niet/ 't is dijn 
Der Zielen doodts fenijn. 

14. Hierom blijft in Den legen ſtaet / Inz. 3. 10 
oud u flecht en ootmoedigh/ 
De Wereldt doch feer haeft bergatt 7 Hoa, 2.13 
Met al haer luften ſpoedigh / 

Dees Wereldts ſchijn / 
Met haer proncken en pralen 
Dolght niet/’t is dijn 
Der Zielen doodts fenijn. 

_1s.TE Recht dencht om het helfche bper Mart.9.42 
Dat Daer eeuwigh fal branden, 
; Daer de guade met groot getier Mat.1 3.42 

es ullen knarfen haer tanden. | 
Dees Wereldts fchijn/ 
Met haer proncken en pralen 
Polsht niet/ ’t is dijn 
* —— fenijn/ 

16, VAN eeuwigheyndt tot eeutwigbhendt | 
s Och! daer en komt geen ende/ — aar. ‘ be J 
Daer men altijdt hunldt ende ſch en 4Eſo 2.99. 

n 
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2 26 Schriftuerlijcke 
Elei, 13.8. Ardiegroote elende/ 

Dees Wereldts fchijn/ 
Met haer proncken en pzalen 
Volght niet/ tis dijn _ 
Der Zielen doodts fenjn. 

JPart.o4:, _ 17. DEfe elende heeft geen endt/ 
e Verr.5.8e Oupfendt jaer ’t magh niet maken/ 

Apoc.i4.1.ꝰt Is altijdt /altijdt hoemen ’t wendt / 
Jk Och wee Bien Die Daer vaechen : 

Dees Wereldts fchijn/ 
Met haer proncken en pzalen 
Dolgbt niet/ꝰt is dn 
Wer Zielen doodts fenijn. 

18. RYPlijck mijn Suſter dit gelendt 
Denckt hier om na ’t betamen,/ 
t Gaet aen u Ziel en falighendt/ 
De Heere fp met u /Amen. 

Mees Wereldts fchijn/ 
| Met haer pronchen en pzalen 

Dolgbt niet / ’t is dijn 
| Der Zielen doodts fenijn. 

—— 

Pet bijf-en-tnegentigfte Tied / 
Op de wijfe : 

Als ich 1m mijn gepeynfen lag). 

| 1e M Et veerftighepdt ter beuplaft 
Matt.2 8 2, homt/ 

Al die Gan Cheiſto zijt geroepen) 
| Récht u berendt /’t wel oberſomt / 

| In dees feefte wilt loopen / 
| IAde wijl de deur noch ffaet open. 

mat‚rs.ro, 2. COfilijch met een ſchoon bzuplofts 
CMI, 53.14 klepdt 

Prij f. 
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LEeft foo in goede daden / 

Pitch u Ziele wilt bercieren/ | 
— met deughden zijt berepdt/ Coll, 3,1% 
DOCH oock met goe manieren 
TE Recht deeg feefte wilt foo bieren. 
A den wilt ’t quaedt / ſjn boden hoort rar 47.2, 
ENDe haer ſtem wilt niet berfmaden: Amos - «. 
wit biptigh gaen in deugden voort / 2Pet. i. 1.25. 

Met blijt mis ve 4 ater uft 1 raden, 
‚Sint Bode roepen ober a * | 

DÔcH TE Recht de baſuyn fp blafen me 
Ooſt / weft/ zuÿdt / moordt met groot ; 

gefchal / // 
(omt al/ zijt niet meer dwaſen / 
Of bupten de deur meet ghy raſen. 

5. GRoot ís dees feefte ende ſchoon / ue 14. 16. 
In volhendt geene haers gelicken / Eſai.25.6. 
En vreughde oock blyſchap ydoon / 
Tig alles daer ſeer vijcken) E 
FT AIS dzeck ig ’t goudt Daer of flijcken. 

6. Nopt fulchen Bz2uploft is geweeſt / aide 
Spijg/ dranck / tig met geen oogde 

| bekeecken/ 
„DOCHTERS gaet na dees beeugijden- 

feeft/- 4 
Geen vreught hier by geleecken / 
Geen oo? ſulcks hoorde onbeſweec⸗ 

ken. — 
7. DIE Son/ Maen / of der keerſſen APD Tet Fe | 

ſchijn | 
wil daer ganflijck niet zijn verheben 
Een Hemels licht ’t 18 Chayftus fijn / 
Rycklijck fal ſtralen geben 
Iwt Hemels hups en ’t eeuwigh leben. | 

B8. A de zael ban Dees feeft ven: Apot.ꝰ 5,18, 
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| 

f 
Ì 

Befteert niet tot bolmaechthepdt 
fchaone/ 

Coſtelijckꝰ“s Hemels gefteenten rijck / zen 
sp Bend. 5 Blmcken daer ín Die woone 

E Supber goudt ís Die bloer pdsone — 
9. DOCHTERS wilt u berepden wel * 

Mat.25.1. STt tot dees Bauploft oock beguame/ 
TGEloofsg olp laet branden fiel/ 
Niet bluft u lamp eerfame 
Perfecht laet branden liefde opeet 

t'ſame. En Ge | 
Tuft.t2.35. 10. LEUGDE/ u Beundegom Wel ver⸗ 

wacht ht / 
TER bꝛuploft fal hp haeſtigh konten 

Apot 3.3. Soo een Dief komt al der nacht / 
DOCH meeft boog die onbeomen/ 
TER falighendt die bruchtbaer boor 

MEH, 
11. ALLE bedentht Dit met aendatht/ ter 
Pat de dwaſe dan fullen horen/ 
VANDE Bæeupndegom hier op acht 
Als fp daer kloppen boren/ | 
Gaet oen —* ghy —— 

Mat.25. 34.. 17 lüijck hp tot De wijſe ſeydt: 
Mat 25.34 Komt hier mijn uptberkoten binmen/ 

In mijn rijck ende heerlyckheydt / 
Vaeughde fult ghy daer winnen / | 
Eeuwigh / eeuwigh / wilt dit berfinnen, 

13. Maeghden wilt volgen dees gdoe 
raet 

Is mijn beſlunt / wilt binnen treden 

Mat. ꝛ5.11. 

1Cor.6s.2. Dewijl de deur wijd open ſtaet / 
Der genaden noch heden / 

Peobr.28 Pier na fal helpen geen gebedert, 
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| tedekens. 229 

Bet fed-en-tnegentinfte Lied / 
Is een wellekoom-liedt, 

Ende gaet op de wij fe :] 
Minne ot u Bruydegom 

draeght. 

W ons met u verblijden ſeer 
Ghy bzienden al met namen 

Banck fn God onfen lieben Heer / 
die ons hier bracht te famen. 

Welkoom wilt zijn / | 
De Meere geef u beede / Ephe.6.234 
Welkoom Wwiltzijn 
Ghy liebe bzienden mijn. 

2. Ledigh laet ong den tijdt nuniet Coll.z. 16. 
Dock pdelijck door beengen/ 

Naer handelen ban Gods woordt fiet 
Net lefen ende fmgen: 

Welkoom wilt zijn / 
De Meere geef u bzede/ Pfa.rzs.s. 
Welkoom wilt zijn 
Ghy liebe beienden mijn. 

z. LEbenfoanadeg Heerenracht Diut.s.6. 
Die fepdt mijn woordt tilt ſpreecken / 
Us qhn al op den Wegt gaet 

… Pf in huns zijt geweecken. 
. Welkoom wilt zijn/ / 
De Heere geef u bzede/ Ceſſ. z.16. 

efkoom wilt zůjn 
hy liebe beienden mijn. | 

a. Met Abzahamde eere fprack Gen.r8,rr. 
Dan fijn verbozgen ſaecken / 
AUlſt hen aen Gods woordt niet Sen 
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Ö 5CHTITCUCTHIJCKE 

Sijn * ren wij te maechen, 
Öral.122,6, elkoom wilt zijn / 
adidas De Heere geef u hzede ; 

Welkoom wilt zijn 
Bhp liebe vrienden min. 

Mat.i8.20. . IAmn 't midden wil de Deer zijn 
Dan ons alle te ſamen / 
AIS lap Doos luft aen fijn Woozd fijn 

{ Wergad ’ren fn fn namen. 
Welkoom wilt ztjn/ 

Muse ro, s, De heere geef u bzede/ 
Welkoom Wilt zijn 
Ghy liebe befenden mijn, | 

Phil.4.4. 6. Comt laet ons Dan niet vꝛeughts 
genoeght 

Ons in den Weer vermaecken / | 
Die ong bier t’ famen heeft geboeght 
En fijn liefde lact ſmaecken. 

en en * zijn / 
uter4.35. De eere geef u beede/ 
— Welkaom wilt zijn 

Gl lice vzienden mijn. 
7. OP enbertigh met ſinnen blp 

Dillen wy ons berbheugen, 
Au qhn ons zijt gekomen by 
Hebt u by ons gaen veughen / 

Welkoom wilt sijn, 
270h.t. 15. De Heere geef u vrede/ 

Welkoom Wilt zijn 
RE Ghy liebe vrienden mijn. | 

Seb.⁊o.24. 8. Seer wel hebt ghy vꝛienden gedgaen 
Dat ghn tat ons gingh trecken / 
Ick hoop het ſal de liefde ſaen / 
Ce meer in ons verwecken. 

| ABelkoom vilt zijn 
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De Heere geef u beede/ 
Welkoom wilt sijn 
@ hyr liebe befenden mijt. 

9. O Onfe liefſte at gelicht 
preeckt niet ban haeſtigh ſcheyen / 

Daer wilt by orig in vreughden rijcke 
Bat Langh toeven en bepen. 

Welkoom wilt zjn / 

De Heere geef u vrede / 2Coz.r.n 
Welkoom wiitsijn 
Ghy lieve vrienden mijn. 

zo, Niet u by ons gebzeechen ſal / 
Eten/ dzincken / en meere : 

„Bat gh behoeft ’t ig boor u al 
ren beften haeft niet (eere, 

Welkoom wilt zijn / | 
De Heere geef u heede/ Gal.x.3. 
Welkoom wilt zun 
Ghy lieve vrienden mint. 

11. . ANDE liebe God prijſens weert / 
Laet ong bidden en ſmeecken / 
Dát hy op ’s Hemels wegen leert / 
Ans rar len — veecken. 

Welkoom wilt zijn / &phef.r. 2 
De Deere geef u vzede / poat 
Welkoom wilt zijn 
Ghy liebe vrienden mijn. 

12. RYchlijck hi dan geben fak 
Sena om te vergaren, Apot.7.Ie 
zu’t nieu Jeruſalenis geſchal / Apot. 14.3e 
Gp alle Godts dienaren. EN 

Welkoom wilt zijt / Detr.. 
De Heere geef u vrede / 
Welkoom wilt zijn 
Ohuliebebziendenmijn, « 

| Pꝛince 

1Coꝛ.a. 32 
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1 3.Pzince ong God met broli * 
—X ons ſal ** t ———— ass 
Ammermeer men dan daer en fc * Mat a5.34. pzeecken fal ho bequamen. Dern je 

Welkoom wilt zijn, 
An Die Hemelſche ſtede / 
Welkoom wilt zijn 

Ghy liebe beienden mijn. 
wed Ee 

Bet feben-en-tnegentighfte Wiedes / 
Ende is een Liedt om te fingen woorde gea 

ne die met woorden ofte gefangh worden … 
vellekoom gebeten, | | 

Op de wijfe : 
schoon Lief wilt my trooſt geven. 

. 12 danck wy dít ontfangen 
Nau was ons berlaugen/ 

BEeft, 3. 16. Brede moet u oock zijn / 
Dede moet u oach ziju, 
an den Heere hier boben / 
oo? al tun hem feer loven 
Die ons t° famen bracht fijn. 

z, AN fijn woordt laet ong houwen⸗ 
Alle pdelhendt ſchouwen / 

Sphe.5. 19. En ſpreecken ſingen ſoet / 
Coll.3. 6. En ſpreecken fin gen ſoet / 

| Pan Godts tetten en zeden / 
Oock ander goede reden 

| Ì Die ’t hert bermaecken doet. 
| 3e TA fijn woordt laet ons fpzeecken/ 

Epheſz.4. Én mijden qua gebzeechen | 
| Ochouwen d'u del geklap | 

chou | 
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schouwen B° pdel geklap 
Jant al onnutte vedèn 

re Me wy met ons mondt deden/ 
omen ín reeckenſchap. 
4. Comen fullén van waer lijck 
joo2 Gods gogdeel vervaerlijck / 
Daer d' achterklappers quaedt/ 
Daer d' achterklappers quaedt 
Df die Daer qua klap geben/ 
Booz den Heer fullen beben: 

Ddan boor haer is geen raedt. 
s. Beminde in den Heere / 

Pit lact dach nimmermeert 
“pt onfer herten gaen / 
ipt onfer herten gaen / 
fn ons woorden en wercken 
Laet ons Dit wel aenmerchen 
Pat tun magen beftaen. 
6.SOQ ooch ín Godes bzefen/ 

Met een ftichtelijck weſen / 
Waet ons bermepen gaen/ 
Kactons bermepen gaen/ 
Op wegen en landts douwen / 
Ende daer wel genſchouwen 
Godts wonder wercken ſaen. 

7. Niet te vergeefs geeft d' Heere 
Bloemtjes fchoonhendt /en meere 
er foete vogelen fangh/ | 
Der foete bogelen ſangh / 
t Is om te fien en hooren 
De foctighendt te vooren, 
En fchoonhepdt Godts planfant. 
8. VAN DEfe Weer ſeer goedigh 

“Ekomt ’t alles oberbloedigh 
Wat onfe oogen fien, 

Mat. 12,36 

280. 5. 10 

Pfalin,.19. x | 

Pſal.⁊4.1. 
Jere.27.5. 

Wat 
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Wat onfe oogen fien £ 
Wat dooꝛ hoogt wilt Dit baten 
Wat ruyckt inde neuf-gaten) 
Mat de tongh fmaeckt mét pen. 

9. Recht wat top boelen meden 
Met handt of ander leden) 
t Alles ban d' Deere is⸗ 
t Alles band’ Heere i/ 
Laet ons in hem berblijen/ 
En hem gebenedijen 
Alet woorden wercken wis 

zo, Tegelijck ban ut’ ſamen 
Dancken wy oock met namen 
at op u welkoom zijn / 
Dat wy u ivelkoomsijn/ / 
t Welck gp aen ons laet bljcken / 
Met woozdt en daden rijcken : 
Danck zn u Daer boor fijn. 

11, Prace ons Godt verheben 
Apot.⸗.. Taet maer in ſt eeuwigh leben, 

AUT by de brome fchaer/ | 
Al by De Leane fchaer/ 
Ons daer ooch welkoom wefen/ 
Dan alle dzuck genefen Ü 
Wy daer fullen zijn hlaer, 

Spꝛr· 43. 43 
d. | SOrle 

wet acht-en-tnegentiafte Lied, 
Ende is een Liegt bequaem 0 te fingen ine 3 

Aſcheyden, wanneer men cenigh gefelfchap 
befocht heeft, ooch om: haer wederom te 
meodigen, | 

| O pv vib, 
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Op de wijfe: 

Lief uytverkoren ick focht u 
feer, 

ppm en danck t' ſame u vrienden J 

dan ’t goede beguame// ’t welck gh 
ons bp 

Pu hebt bewefen// ban herten trou/ 
De Weer ban defen// oock danck zy NU: 
Komt ooch eens me// Dat begeere/ 
En ’t is mijn bede vriendelijck aen u. 

2, Want u gemepnichap// ons ig Ht 
ſeer foet/ J 

En uwe —— 9— berheugbt 't ge⸗ | 
moedt 

Doo — ſcheyden / / ons nu valt 

Wy weer EN uallegaer : RE 
De liefde ghr// toont oock feo bip iik 
Selijck alg wy / Jaen uw bewijfen klaer. Ki 

3. Dickwils gedachtigh, fulien wy | | 
zijn / gent 

Hen u en wachtiah opu komſt fijn/ | 
Daerom niet lange // Wilt bepden gaen/ 
— * fange / komt oock heeft 4 

Want — ſoet / / de liefde goedt —9 
Al ín t gemoedt / en maeckt kennis 

voortaen. | 
a, HNiet met het herte// als wel't li⸗ IN 

chaem / 
Ons laet nu berde/ / ſchepden te ſoem / 

En Lact 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ACH! 



236 rnftuerlijc e ° A 

4. 16. Taet ons gedachtigh / maman 
er zu p 

penn In 't gebedt krachtigh / boor Den 

Heer fijn: | 
De liefde reen / / en laet niet fcheen

/ 

Woe wel gemeen // top fchepden Dit tere 

mijn. | 

5. at act ons eenwoedigh // verw
ach⸗ 

ten ſchoon /⸗ 

SMRat.8, 17, Dan dent Deer goedigh / / het groot
e 

loon 
an het vergaren / / in Godes rüjck. 

Sp jn Dienaren / / ſonder beſw
ijck | — 

Dermen uiet ſcheydt / / eeuwigheydt 

aEeſſ. 437 0 arbendt// fp daerom algelijck- 
| 

Onſen arbey 
6. Hier mee bevelen / / wy u den Heer * 

Dijn 's geeſts in ſpelen / verlichte 

cer 
HU hert en finnen// en U gemoedt/ 

— binnen/ 6 tot — 

Werf. 3.16. En sHeeren vree / (DP MEEL U . 

Pie: zn 7 ®ock t aller fiee/ Gp u voor ’t quaedt 

behoedt. N 

7. gebeu ghy allen// adieu tmoet 

zn 
ED 

cl geen kallen / 't is de tijdt fijn 

dien” mjn Prienden
// adieu met 

| rou/ | 4 k 

| mie den Weer Dienden// Blijft hem st” 

Pact s mee//Dat begeerte mt haeſt eeng mee//Dat begeerte | 

en cis ons bede bziendelijchern | 

___genu. 

Ree 
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Jd. 2 Danchen dy 

A Soon Chaiſti/ 
VOocßk d' hepligh geeft mig defen 
Deatie eenighendt / 
Een eenigh Godt te ſamen / 
„tie ons berepdt 
Een dis boor ons lichamen/ 
debt ons geſpiſt / il 

En lieftijch gaen berfaden/ —J 

MDooꝝꝛ u groote weldaden — 

Die uwen milden zegen 
MDooꝛ u gebodt/ 
Acklijck geeft hier beneben / 
SGhy fpijft wat leeft / PA rss 
Sau goedt welbehagen / 

WMenſch en Dee ín deeg dagen / Da 1e4, 15e B 
En wat meer ís | 

XIn de lucht en op aerden/ dRat.6,zó. 
1} Öroot zijt ghp wis/ 9 Ende ſeer hoogh ban waerden. Genurrg 

Met keunt, koozen, * boomen/ 
* 

et negen· en⸗ tnegentighſte Tiedt / 

CACKENS, 237 

„Ende is een Lof-zangls, bequaem om na dess 
eten te fingen, 

Op de wijfe Lan den 2 3. Pfalm : 

Mijn Godt voedt my als mijn Her- 
der geprefen. 

odt Dader hoogt gepreſen Pab 
Pra: 36e2fe | 

— nd 

Ong Ziel u prijft 
2. Lof zp u Godt, dk 

f d 

Geen adem heeft 9 | 
Pſa.136. 13e 

Pſa.t47.9. | | 

IRE 

it & hi 
3 D' aerd’ ghn berciert 

J 
4 

it 

ER 
Re 
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239 chrittuerlijck€ 

En het gediert/ / 

Dfalmë.s. Oſſen / ——— die komen 

ſa.z30. 10. Dan de bergen 

4 En ander groen landt g-douwen/ 

Die fp bergen 
By dupfendert daer houwen, 

Pag’ len en meet/ 
Bath Viſſchen — zijn u wercken / 

Maer met ghy Heer 

erge Spuiſt d' Menſchen haer te ſtercken. 

Apot.ra.. 4. Fonternen goedt / 
Pra. 0470, Dan verſch water ſy fpzingen/ 

oel z. 18. De dzupben fact 
| aas 5. Den foeten wijn voozt bringen / 

ma, 32.7: Die daer verblidt / | 

BUB 3.13. Bodt en ong Meunſchen t° ſamen / 

U name wijdt 

Sy lof en cer geen: 

ſa.104. 10. Menſchen en WEE 

Laeft ghy — u weldaden / 

Dit maeckt ghy TEE 

ù Tot noodtdzuftighs berfaden, 

s, Pꝛins erelendt / 

Prijs / lof zu gijp Weerden 

| jus Hemels tent/ 

| En hier al ban der eerden 

—4 Die ong bewijſt 
| U mildthendt hier gefeten/ 

| En hebt geſpijſt 

ij | Ong met dzincken en eten 

LO) s gata Ons Ziel ooch voedt 

Sock ban ons goedt 

moeten wp Darmen ſchencken. 
| 
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fcheyden wil. 

Op de wijfe : 

Wy moeten fcheyden, al die hier 

vriendelijck zijn ver- 
gacrt, 

1. VT IE uherepden 
’ 

UL Die hier bzten 
gaert / 

Wy moeten fchepden/ 

U herte niet te feer beſwaert 
Pet ſcheyden ís hier pijn/ 
Maer boven fal 't niet z1j:L. 

2. LEeft ín Godts vreeſen / 

af act De liefde niet ſcheyden reen / 
Vat ghy meught weſen 
Wier ua ín’ rijcke Godts gemeen, 

Het ſcheyden is hier PIJN/ * 

Maer boven fal ’t niet YU. 
3. Miet een reyn herte 

Dient den Heere uwen 

Wier na geen ſmerte 

Pet fchepden u dan meer aendoet. 
Het fchepden ig hier pyn/ 

Waer boven fal t niet zyu. 

4. FACOmt tot dꝰ Heere / 
&n fchepdet ban hem nimmermeer /

 

Maer ban ’t quaedt gen 
5 
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Pet honderdt fte Liedeken / 

Ende is een Scheyd- biedt, bequaem om 3 

fongen te warden, wanneer eenigh geſel- 

chap vergadctt zijnde, van den anderen 

delijck zijn ver⸗ 

Als 

09 
1iCeſſ. 57 

JE 

1Teff.'4. 17 |
 

aar. 5 Se | ik 

dt 

Jk 

| 
4 

| 
Cant.3.4el 4 
2Cro.x 5.2. | | 

ML 

Ì 
} 

Ì 

Spza. led Ik 

Hit 1 
— 
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Als ban een Slangh fchepdet u beer. 
Het fchepden ís hier pijn/ 
Maer boben fal’t niet zijn. 

Mat. 25,42, 5. Pepnft oock aendachtigh 
Op ’t eeuwigh / eeuwigh fchepen langh/ 
Dat Dien ís Td 
Die hier gaet in Der fonden gangh/ 

Het fchenden is hier pijn/ 
Maer boven fal ’t niet zijn. 

6, SCO Neemt ter herten 
Dit / op Dat ghy met vreughts gez 

ſchal / 
iet moet ín ſmerten 

Eſd. 2. 42, Gaen / maer by ’ foet veolijck getal, 
Het fchepden is hier pijn/ 
Maer boben fal ’t niet zijn. 

1, VAN DEfe faecken 
Laet ons gedachten altijdt zijn / 

Kuce ar, 33. En dapper waecken, 
Bidden oack boor malkander fijn. 

Het fchepden is hier pijn/ 
Maer boven fal ’t niet zijn, 

ú 8, RYPlijck wilt letten 
NEI Dat ’t fchepden moet/ Wat hier ber: 

sk gaett/ 
Bev, 17, 5 Wilt Dan níet fetten 
| U hoop op bleps en bloed gepaert. 

Pet fchenden ís hier pijn 
Maer bobben fal ’t niet zijn. 
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Jiedt hondert ende CEN 

seen oudt Liedt, gemaeckt van 
een —— 

Chriſten aen ſun Huyſvrouw, die ge 

wangen lagh om bet woordt Godts wille, 

Op de wijfe : Alft begint, 

Ofte : 

Vanden 130. Pfalm: Upt den diepe 
ten © Heere. 

E: (Gered: ende vꝛede 
reet u altijdt geſchien / 

En kracht —— mede / 
jet liefde boben DIe 

Bar pan d' Memelfchen Wader
) 

Doo: Chꝛiſtum fijnen Soon / 

Die wil we he ' 

Geven des levens kroou. 

>, Wijn alder liefſte Douwe 

En Dufter ín den Heer / 

En maeckt doch geenen rouwe; 

jaer Erooft u Door Gods leet / 

Daer fult ghs trooſt in vinden / 

Al baltet ’t vleeſche ſwaer / 

TLaet u licht vooꝛ un blinden 

WH ichten in 't openbaer. 

a * Wilt vaſt op Godt betrouwen / 

{Pp verlaet fijn Dolck niet : 

UL zijt ghy in ’t benouwen. 

Haut Godt fullecks wel fiet / 

Ho en fal niet gedogen 

Als dat ghy wordt bekoozt / 

Al boven u vermogen / 

Dus blijft vaſt bp ba «A3 

1Coz. 1. 3. 

Ephe.3.16. 

Apot.ꝛ.⁊o. 

Dfa.i 9.922 
Jer. 5. 6. | 

Mat.5.16. ij 

sap. 3.9e Ì 9 | 

PMfa.rzs.te 1 

Pla. 37.18 9 

ſa.34.16. | 

TCoꝛ.io. 33e, —9 
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2 Sam. 1 2 

J 

Gen.9.2/3. 

Apot.r.g. 
sap 5.3. 
Mat.25.47 · 
* | d. 2. 42. 

Apota. 14.1. 

Mall.4.2. 
Apot. .16. 
pot 21.4. 
Hebr. 13. 5. 

SPſal.91 15, 

1 Timeb6. 12. 
al. 5.16. 
Wuteg 62. 
1. Coꝛi. 16. 

ap. 3.5. 

eb.io.ʒ. 
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4. Al zht ghu mp benomen 
Nat blees/ op Dit termijn/ / 
Ick hoop bp ute komen 
Daer meerder vreught fal zijn/ 
Daer wy dan domineren 
Ober d’ Dyanden weeedt / 
En eeuwigh trpumpbheren/ 
Al met Dat witte kleedt. 

5. Als d' ander fullen ſuchten 
Wy dan in vbzeughden gaen/ 
En fullen met genuchten 
Doo? den bergh Brons ffaen : 
Baer wr dan bealijck fingen: 
Dat goede nieuwe Miedt / 
Als meefte Kalvers fpzingen/ 
En ban zijn ban ’t berdziet. 

6, Bus wilt altijdt gedencken … 
Op Godts beloften groot/ 
Hu falu minlijek fchenchen 
“ín uiven meeften noodt / 
En wilt doch niet bertfagen 
Al komenſe liſtigh aen / 
Het vlees moet ſulcks verdragen / 
Maer 't fal haeſt zijn gedaen. 

7. Wilt bramelijchen ſtrijde 
Cegenu vlens en bloedt / 
Diet niet om aen alle zijden/ 
En grijpt doch eenen moet 
Godt fal u wel befchermen 
Als u de Dpandt quelt/ 
Krupypt baft in zunen ermen/ 
Soo fult ghy houden ’ veldt. 

8. Godt wil u dus beproeven 
Of ghy hem weerdigh zt, 
tp wil niet langer toeben 



Liedekens. U 

In defen quaden tijdt/ Sd 

U leben wegh te ruchen/ 4 

Soo wordt gp niet verleydt / 4 

Dooꝛ eenige qua ſtucken / | 

Of Sathans liſtighendt. 
9. Oozlof wp moeten ſcheyden be 

UI zijn wy twee cen lijf: Mat, 19 

Wilt mp bp Godt verbenden / | 

Fijn alder liefſte Wijf: 
En wilt Godt voor mp beden 
Dat ick u volgen mach/ 
Altijdt in goede zeden 

E ot ín den laetſten dagh. 
ro. @ch mocht het Bodt behagen ik 

Dat ick u volghde nact/ ki 

En u macht helpen d2agen 
U bitter lijden (waer / 4 

De Heer Wil u bekrachten | 

Pat ghy macht blijken ſtaen / 1 

Cot eén eeuwigh gedachten iik 

Schenck ick u Dit vermaen. Ei 

— 

Het hondert ende tweede Liedt / Ki! 

Na de wijfe : 
| 

Een Meysken op een Revierken fat. 
9 

| Ck roep tot uo Schepper mijn J 

Waer ſal ick zun⸗ | 

Ick waer foo geetn in t beloofde lant / | 

In u rijche plapfandt. | 

», Wet landt heb ich van verre geſien ment, 32,48 

Tocht icker in vlien! / RE Hi 

Dat waer mijn luft by ute sijn/ Deut. 34.. 

© Heere mijn, Phil. 1,235 
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244 Schriftuerlijcke 
p Coz. ro. 3. 3, De beutht des landts (alfomen leeft) 

XL in Den geeft/ 
Eſai. 26.6. Komt laet ong eten onbebzeeft/ 

n's Heeren feeft. 
Mat 25. 22. 4, Ceneeuwige brenght met blijden 

gefanch, 
Eſd. 2. 42, Gen eeuwige Banch/ 

‚SPE 14.3. Dal Daer op-gaen een bzolijck gee 
klanck / 

In der eeuwighendt lanck. 
5. Deel vreught en blyſchap blijdelijck 

Teſſ. 4. 17. Gn Hemelriſck / 
FJoha.3.ꝛ. Sullen aenſchouwen eeuwelijck 
pot. 22. 4. Sy den Weer rjjch. 
pal4z.r. 6, Fijn hert verlanget alſoo ſeer 
Ci 5e 2e O liebe Weer / 

Woudt mp doch vaſt al in u leer / 
Hats mijn begeer. 

7. Als ick denck om ’t eeuwige goedt/ 
Pan heb ick moet : 

jeha. 3. 16. Als ick bedench Gods liefde foet/ 
Want hp ons doet. 

ute 1.34. 8. De wildes Meeren moet gefchien/ 
Wat. s.ro, Wenhoozt goe-lien : 

Alſoo 't de Heere heeft voorſien / 
Wilt daer in verblien. 

| 9. Aldie bolftandigh blijken fchoon/ 
at.24,13. Suͤllen Godts Soon 
0D. 17,24, Aenſchouwen in des Hemels troon/ 

gap, 5.16, Dat is haer Laon, | 
Eke de 1e ro. Adieu mijn alderliefite Dzouw/ 

En maeckt geen rouw / 
| _@p dart ick u by d' eer aenſchouw / 

&n blyft getrouw. 
zi. Wil pemandt ſingen Dit flecht *9* 

IE 
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Liedekens. 245 
Die moet met bliedt/ — 
Al ín den geeft oock fijn verbliedt / if 

@f’tig al niet. J 
12, och eeus beveel ick u den Pest 

Dit pas niet meer ; 9 
Woudt u dach vaſt aen Chziftus leer) ik 

Wats mijn begeer, 1 

Bet Hondert en derde Liedt / 
Op de wijſe: 

Door u geficht quam ick fchoon lief una ruw 

@fte : 18 

OSchepper fier , hoe luftigh ik 9 
om weſen. 4 

tef XEgroet te gaer 
G aout moeten weſen / 

Die ins Heeren vreeſen 

Alhier vergadert SIN: 
| 

act ong malkaer doa, :. :& PE 

Met fingen ende lefen 4 

ern Godt gepzefert/ | 
et vreught vermaken fijn / 
En eens met cen liedt gedencken / 

… Wat een bzeught namaels fal ſchencken 

@ng Beundegom goedt/ 

Aaof hem daer voor zijn MOET. Hit 

2. Niemandt en kan dit 

Defe veeught hier unt ſpreecken / | 

Dic daer fg ontſteecken 9 

Al bp den Heere klaer / pe 

Daoud’ men niet dan t Koh, 4,2: 

Aut gaen ban fijn gebrescken / 
| 

L6 Daar 
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246 Schriftwerlijcke 
Daer Wy noch in fleet ken 
Ons fupberen te gaer/ 

Apot. 21,27, Op dat wy mochten ontfangen 
Deſe vreught al met berlangen/ / 
Ons Bzupdegom goedt/ 
% of hem Daer Haag fijn moet. 

| 3. Want nopt aogh fagh 

4! ma» 5: Mach in geen hert gekomen 
Is het dat den Lzomen 
Dan Godt * berendt is / 

2,7, der dan mat 

— * veel ban ’t houdt der boomen 
Eten ſonder fchzoomen/ / 

B Midden in ’t Paradis, | 

| t Is het hout deg levens krachtig; 
Daer de Ziele fpijft waerachtigh / 
Ons Beupdegom goedt/ 

| Lof hem daer voor fijn moet. 
Mutes4. 19. 4. Daligh fijn ſy 

Die hier af eet te degen) 

| | En op’s Beeren wegen 
| * —— ſchoon / 

Apot. 20,6. Die ſullen bz 
Dan den tweeden doodt weſen / 

Sap. 5. 16. De Heer hoogh gepzefen 
Die geeft haer ſulcken loon. 

Apot. 14e 1. Sp ſullen dan trpumpheren 

| Prolijck metten Peer der Heeren / 
k Ons Bꝛundegom goedt/ 

Tof hem daer boog fijn moet. 
5. Jeruſalem 

Een nieuw ſtadt ban gebouwe / 
Wiens ſtraten ban gouwe / 

xRpot.ꝛi:ꝛi. En grondt van prerlen ſjn/ 
| ’t lams troon tem J — Doo, ’t lams Die 

J 

| Apot. 21,2e 
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Liedekens. 
Die bier-en-tWintigh ouwen / 
Hooꝛt men Daer ontfouwen 
en nieuwe hiedt devijn / 
Die hier na heeft groot begeeren 
Hen fal hp Dit liedt wel leeren / 
@ns Bzundegom goedt / 
IE of hem Daer boog ziju moet. port, 3; 

6, Fn Die ſtadt faen 
En falmen niet behoeven / Apot, 2e. 

Noch eenigh bedroeven 
En fal daer niet in fijn/ 
Son nochte Maen / 
Noch eenigh licht om boegen 

Maer daer if genoegen 
Hen Godes klaer eey 
Want de Heere untgeleſen 
Die fal daer ſelleber weſen / 
Pus Beupdegom goedt/ 
Lof hem daer voor zijn moet. 

7. San fullen blu Fiat 03,4 
De rechveerdige ſchoonen / | 

In des Daders troonen 

Slincken als de Son klaer/ 

In witte zy Apot. 59. 
Ende met gouden kroonen / Apot.4.4 

Eeuwelijck daer woonen Apot.7. 

oo ſullen ſy te gaer / | 

maÂ mach dozf falfe letten : Apot.7. 

Voant haer ter tafel fal ſetten Luce 12, 

Ons Brupdegam goedt / | 

Lof hem daer voor zijn MOLL, 
8. Ja ut en in Mall.4. 

Sullen ſy met hem treden / | 

t As Malachias reden 
ngen als kalvers {oet Springen aks 3 Ji * 
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248 Schriftuerlijcke 
Dit ’s u gewin) 

Rat, 25.34. Komt hier nu toch ín bzeden/ 
Al in ’s Hemels fteden 
Ontfanght aldaer u goedt/ 
Laet ons Dit doch overleggen 
Wat dat Daer dan al fal feggen/ 
Ons Baupdegom goedt/ 
Kof hem daer boog zijn moet, 

dant.2.rz. _ 9⸗Met foet gelupdt 
Sal de Brundegom ſpreecken / 
Want ziju liefd unt breecken 
al ban Der minnen bzandt / 
Komt hier mijn B2updt/ 

| Sijn fchoon/ een duyf geleecken / 
Bte 15. 22 82 falfe aenfteecken 

Een trouw-rinck aen de handt / 
Ende nach tot haer Biertunten 
Afijn Daders (chat ontflunten? 
Ons Beaumdegom goedt/ 
Kof hem daer boog zijn moet, 

{ Pat. zc. rie Oozlof ten endt 
wee ra. 35; ilt u Brupdegom wachten 

'j | By dagh ende nachten; 
kt 0 Qimmermeer af en laet/ 

EE bk. Dat hy mach jent/ 

phe. 3. 17, Woonen in u gedachten) 
% Doet doch al u krachten 

Dat ghy hier dus na ftaet/ 
| Saa falu te loone geben/ 

Deſe vreught eeuwigh te leert 
Ons Beupdegom goedt / 
Tof hem daer voor zijn moet, 

IRA 

B 
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Liedekens. 249 

Bet hondert en vierde Tiedt / 
Op de wijfe: Soo’t begint, 

1. Ta 8 hupden den Dag der falighept 
enen tijdt der genaden / 3 Cot. 6. 

Dus liebe Menſchen u berepdt/ 
En danckt Godt broegh en paden 
Dieſe ons nu gegeben heeft/ 
Ende niet meer in ſonden leeft 
Macer wilt u ras begeben/ 
@nder het joch des Weeren foet/ Wat. 11,28 
En doch na fijnen Wille doet Mat.7. 21, 
Soo meugbt ghy eeuwigh lebert, 

2. Dyer en water wozdt u voor geſet / Sz. 15. Er. 
Die doodt en oock Dat leben / Deut.zo.iꝗ 
Wat ghy begeert hier wel op let / 
% Sal u werden gegeben/ 
Die wegh ſtaet open en berendt 
Die Daer al totten leben leydt / 
Wie wil machte paſſeeren / 
Chꝛiſtus de Weer bolbangoedthepdt smar, 11.28 
Heeft fijn armen wijt vpt geſpreydt 
Wp ontfanaht ons feer geeren. 

_ 3, Want hetenisnietfijn begeert Per 3. 9. 
Dat pemandt gaet berlooren/ | 
Maer dat die fondaer hem bekeert / 
En wijckt foo ban Gods tooren/ Tere. 4, 1. 
Bekeert hem totten Heere fact / Zath. rs, 8. 
Perlaet het guaedtendoethetgaedt Det. 3, vr 
Miet om de Heer verheven / 
Die Heere eñ behoeft ons niet … _ Huters.z 
Maer hp foecht ong met grooter bliedt JHE 19. H 
Om faliahendt te geben. | Gal, 4,4, 
A4 Dat heeft Inn wael beweſen 8 

| Gog 
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250 Schriftuerlijcke 
Dooꝛ fefthien hondert Garen! 
En vier en twintigh daer ontrent/ 
Wat leedt hp pijne ſwaren 

Kola. 1. 29 Door onfe ſonden als een lam / 
Meat, 2, 13. Soo haeft als hy ter Wereldt quam 

| Moſt hp vervolgingh lijden/ 
Lute,13, 32, Pie ons focht te bergaren goedt/ 

Als een Kloch-hen haer hiecheng 
Doet / 

Moſt felfs te landt upt rijder. 
Deu. ro, 17, 5 Ja die een Godt der Goden wag 
1 Cím.6.1s. Werdt Belzebub geheeten/ 

…__ AWat.ro.25, Sy lepden hem veel lagen ras/ 
| Ooꝛſaeck deg doodts te weten) 
Mutt 21. 14. Maer ſy en Londen in hem niet/ 
| Of hp met ons foo dede fiet 

Doo menigimael in't Haere : 
* bp dorſaeck des doodts twel 

tet/ 
Aen ons arme fandaers alg riedt / 

2 Det. 3.9. Cot boet wil hu ons fparen. 
| 6. Dus lief heeft hu ons Ziele goedt 

mt Dat merchtmen wel aen defen/ 
Det. 2. 18,’ Heeft hem gekoſt fijn voode bloedt / 

—14 Dus beienden wilt Gem vreeſen 
Die ons moet trooſten in den noodt / 

ute 22, 44 Die f\weet ban banghepdt bloede roodt 
| Om ons fond’ en miſdaden / 
Lute 22.43. Die Engel maeft hem trooſten feer/ 

MMat. 26.48. Soo klepnmoedigh was onfcn Beert 
BEEN Dijn vbriendt ginck hem berraden, 

Seb2. 2 15. 7, Die ons focht te berloffen al 
hob. 18. xr. Werdt gevangen en bonden, , 

| — Derfmaet/ geflagen/ acht boog mal/ 

yn 
Mai, sz, 8, Cnalom onfe fonden/ 
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Dy geeffelden met pijnen ſwaer / ‚ Toba. rg.t. 
En kroonden hem met doornen daer 
Die ons geerne fou geben 4 CfD.2 43e 
gen heere lucke kroon hier naer / 
Die moeſt lijden veel ſpot voor waer / Mat.aq.9. 
d' Welck fp met hem bedreben. 

8. Die ons verſtandt en wijſheydt ye —* 

In welcken ſoo 't magh blijcken / Colleſſa 

Ja ſelve ſulcken wijſheydt heeft / 
Nieman dt is ſjns geljcken 
Siet / winter / ſomer / dagh / en nacht / Seneſ. 1. 3. 
Siet Hemel / aerde met aendacht / Aer ron? 
Siet om aen alle zijden/ _ Coll. r.16s 

t Staet al doog fijn wÿſheydt en Belg Tie, 
kracht/ Mat.27.28. 

Boch is hp als een {ot geacht ; 
S waer ís geweeſt fijn lijden, 

9. Pilatus gaf hem ober fiet Acb.i9.16. 
Ee kruycen / hoort mijn klagen/ 
Die menigh had geheeldt am niet Atto. ro.38. 
Woꝛrdt handt en boedt doorſlagen / Tute 4,4Te 
Geſpandt gerecht met pijne ſaer. Pfal.22.17e 
Nen ’t houdt des krups in’topenbaer dat 15-25 
Soo datmen moght aenſchouwen Pſal.22.18. 
Sijn gebeenten veel allegaer / 
% Welck ſcheen door vleys en bel booze 

waer / 
Dus was hr in ’t benouwen. | 

10. Die ons geeft kleederenaenfiet smar.6.2s, 
Om decken ong naechtheden/ / 
En wil ons oock hier na met bliedt Apotc.i6.ð. 
Fet witte zijde kleeden/ | 
Die namen {p fijn kleeren Daer / Mat.27. 34 
Derſpeeldenſe na Schꝛifts verklaer 
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Áo), 19,30, 1 3. Doen 

ChTITTUÊTLIJCK 

Ai ſtel ich ’t hier ín fange/ 
t Is wel om te beweenen ſwaer / 

úiBar, 15.27. Pp is als een groot moozdenaer 
In t mid’ ban tween gehangen. 

Joh.19.26. 11. Bp fende dit is fwaer verdziet 

Cot fijnen Moeder bangen/ 
Drouw dit is nu u Sone fiet/ 
Fecht fiet hem hier eens hangen/ 

Mat. 27.45 · De Dader heeft berlaten mp, 
Pſal.22.7. Gen ſpot der lupden ick nu 39/ 

Beh 12 Een Wormen geenen Menſche. 
EL Drie nden neemt Het ín ’t herre diju ⸗ 

Chꝛriſtus lijden en ſwaren pijn/ 
En doet na fijnen wenſche. Te 

Pará. is. 12. Hy die gefchapen heeft den wijn / 
@n’taerdtrijch gaet vercieren ⸗ 

Pſa. 104.10. Met ſchoone water · ſtroomen fijn/ 
Fontepnenenribieren: ·· 

Joh.7. 37. Die doꝛſtige hy te drincken biedt / 
Zoh. 4. ia. Apt die fontepn deg levens ſiet 
Sop 2017 9Sadt om Dzincken wilt hooren / 

tete Water en macht hp krijgen miet / 

Sſal.6. 22. Galen edick et bediedt 
Dat hielden ſy hem vooren. 

forach hp: uu íft al bob 
bracht / 

Kiep lunde ſonder mieden/ 
En gaf fijn geeft hier wel op acht/ 

Mat.27. 530. Deel teechens daer gefchieden ; 

Peel graven deden open haet/ 
Der hepl’ger lichamen voorwaer 
Derkregen beel het leven / 

Luce 13,44. De Son berloog fijn fchijnfel klaer - 
De ſteenen fcheurdert ban malkaer / 
Men ſagh het aerdtrijck beben/ 

14 Booʒ 
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edee en 
Te t heplighdom des Tempels Tei, 16,2, 

ict 
ingh eenen kleedt bol eeren/ 
enen en mocht on ingaen niet Webs. 7 
dan De Priefter des Heeren ; 
bat felfde kleedt datfcheurdedaer Mat.ꝛ7.5. 
echt midden dDooz/na fcizifts ber hlaer 
let welcke daer bedieden / Beb. 10,15" 
dat oven Was gedacn voorwaer 
des lebens deur boos alfegaer/ 
2002 Chziftus doodt en lijden, 
5. Sulck een goedheydt en liefde groot eptefs-1. 
leeft hp aen ong bemefen : 
Bp hadden wel berdiendt de doodt / Rom.6.25. 
dp liedt boo? ons fijn leken / » Cot. 15,3 
Gevanck'nis heeft hy op gedaen/ pe 
boo Dat lop mogen bep uptgaen / ach.g.rt. 

Die deure ſtaedt wijd open/ Epheſ 4.5. 
Die Daer upt gaet wilt. dit verſtaen / 
Píc fal ban hem de kroon ontfaen/ 4,243 
Laet ons doch daer na loopen. I —— 

16. Want Ehziſtus doodt en bordert Dedi . 10· ⁊tc⸗ 

niet Hebz · 5. 12e 

doo, die daer geerne blijben/ 
E menen ve —* ſonden ſiet / Gal.5. 16. 
aer luſten te bederjben/ 

Die Ziel fal groote pijn ontfaen/ Abeſſ.u. 
în’ helſche vper daer eeuwigh beaen Aoh.i5.a2. 
Ja erger dan te voren / 
Dal ’t metten ſelben Menſche gaen / momriette 
Dus liefſte wilt u wel beraen 
Eer utijdt gact berloren. 
17. Su wil ich ſchier epnden mijn liedt 
Dan Godts goedthepdt gefongen/ 
Broote liefde mijns naften fiet/ 
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Heeft mu Daer toe gedzongen/ 1 
Op hoop of yemandt mocht vooꝛt gaen 
Untt vangen huns der ſonden ſaen 
En dencken moght unt deſen / 
Heeft Dit de Weer baar my gedaen/ 

Deer ! laet nm u geeft ontfacn 
VPooꝛtaen wil ick u vzeeſen. 
8, mijn Broeders ende Suſters fact « 

Laet ans dach niet bergeten | 
Godts geedthendt die hr aen ans doet / 

Bar. 3.42. Hy heeft ons laten Weten | 
Epheſ.i.7 Dijnen wille feer exelent / 
Eph.4.18. Die de Wereildt niet en bekendt/ 
Coll, 1.12. Pzijſt Gem en Waadt niet moede / | 
Eim.5.r2. Strijdt vzamelijch tot den endt/ ⸗ 

En bidt oock voor de Menſchen blent 
Houdt myo Dit liedt ten goede, | 

Het hondert en vijfde Wied / 1: 

Een nieuw⸗ Jaer Liedt, 

Opde wpfe : 
De tydt 15 hier datmen, &c. 

1. Ï Onckheydt den tijdt is hier 
Wilt u er 7 op maecken / 

Als Pelgrims ſeer fier 
reel Ma’t nieuw Jeruſalem. 
Eſai. s2.6. Maer wachters meengertier 

Meerftigh ober haer waecken / 

Men hooꝛtſe in elck quartier / 
Efat.s2.8. Hoepen met lunder ſtem 

Eph . y.14. Kijſt uptten ſlaep ſubijt 
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spp die geroepen sijt/ 
4 Baſunnen fijn geflagen al/ 

Den berwachtet De Weer Die komen 
fal/ 

zot fijnen Brupdt eerbaer / 
Lin dat nieuwe · Jaer. 
2. Dijn Brundt eerbaer 

bal hp komen beſoecken / 
Naer hem naecht lijden ſwaer / 
Die hy flapende bindt / 

Dus neemt u tijde wel waer / 
Pntfteecht aen alle hoecken 
À licht ín ’t openbaer 
Dao: de Wereldt verblindt / 
Awe lampen foet 

Ontſteecket metter ſpoet / 
De dwaſe Maeghden niet en ſlacht / 
Dy gingen ín Den duyſt'ren nacht / 

Brachten geen olp met haer / 
Al ín dat nieuwe· Jaer. 

3. Geen olp goedt 
Wadden fp onbedachtigh / 
In haer lampen oufaet/ 
Sy quamen in t gep.n / 

ú Cot D’wijfe Maeghden beoet/ 
HNooꝛtmenſe roepen klachtigh 
@ns ban u olp doet/ 
Of wy gaen niet in fijn : 
De wijfe Maeghden jent 
Antwoorden erelent / 
Pan ons olen krijght ghy miet / 
Loopt al totten verkoopers ſiet / 
En koopt u olp daer / 
Al in dat nieuwe· Jaer. 

ge Sy gingen Dar 

Mat. 22.3. 
Mat. 24. J 4 

Korn. ro, 18e 

Netoz.r.r Fe 

Tola. 14. Je 

Apot. 3. 3. 

Eph.5. 15. 

Ph il.2. Se 

Mat.5.16. 

Mat.25.1 — 

Mat. 25.30 
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@m oock olp te koopen / 
Maer bonden kordts daer naer 
De deur gefloten toe/ 
u klopten lund eenpaer / 
En riepen Heer doet open: 
Maer ho ſprack ghy voorwaer 
Ick ken u niet in't goe/ 
Eylaes! Dit Was boor haer 
Een bitter antwoordt ſwaer / 
Maer D'wijfe Maeghden delicaet 
Hebben geleeft al in voorraedt / 
Haer lampen branden klaer 
Al ín dat nieuwe- Jaer. 

5. Baer lampen klaer 
Beanden / ende verkregen 
Een brolijcke nieuwe maer / 
Al in Des Konings hof/ 

Hutt 15. 23. t Gemeſte Walf voorwaer 
Is boor haer al geflegen/ 
Oghy Beupdt eerbaer ! 
Singht u Brupdegom lof/ 
Met lof-fangen feer ſchoon 
eer lieffelijck van toon/ 

Pat. 150. 6. Looft hem/ o al wat adem heeft : 
ãct. 7. 25. Want hy iff Die ons ’t leben geeft / 

En fal fijn Bzundt hier naer 
Dchencken Dat nieuwe- Jaer. 

| 6. @ Prince groot ! 
fat.ro.r. Mijn Ziele moet u loven / 

Ù er 14. Ghy berloft ban der doodt / 
ſal.s8. 21° Die lagen ín doodts pijn/ 

Dan . 3.16. De Jonge lingen bloot 
VOootk ín DE In den vyerigen oben 
| en Der JLoofden upt Dieper noodt 

nícig. Godt met helder ſchin⸗ 
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„Aant ar — nop — 
serbzande door U KTA | 

Shy verloſte tot aller ſtondt 
Wau 6.16, 

Daniel uptter Meeuwen mondt/ 
fat, i4s 

zon / Maen / en Sterren klaer / 
148.43. 

ooft Dodt in 't nieuwe- Jaer. 

jet hondert ende ſeſte Liedt / 

Op de wijf : 44 

Een Meysken op een Revierken fat. | 

Haedt gefelfchap de Jeught Brisa. 1523 
berlepdt/ 8 

n maccht berepdt ER 
rot ondeught ende alle quaedt / —“J 
noverdaedt. me 
3, Gelijch het pech de geen hanght 4 

aen/ 4 
die'r met om gaen / IE 
oo oock Die by qua maedts berkeert … 

on · deught helegrdt. 4 
3. Daerom o Jeuoht hier welopachtp;ov.r,ze, 
doch wel 5* 20803. belge | 
voor quaedt ſelſchap dat u verderft / 4 
sch '’t quaedt af ſterft. KE 
Want t is ofeen Wolf hem berfelt Suz,rz, ar, lik 
Aet’t Schaep in’t veldt / 4 
Is De boo ſe hem voeght bp een | 
samen Menſch veen, 1 
Hierom leert Syrach hier op Iet Spa. 37. 23, 
Bet bzomen net/ J Sbꝛe · · zß. 
sgrumen verkeeren / om geſticht 
eg zijn nt licht. 
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Palm 1.2, 6, Deſe iſt die oock Dat prijſt 
Ende bewijſt: 
Dat ſaligh zijn Die luft heeft goedt / 
In Godts woordt foet. 

Mal. 11/5. 7. Maer Die met luſt op den wegh tree 
Sy ſpotters s weeet / 

Pſal.r25.5. Dietal’t miſſen / hoort dit befchepdt / 
Dijn ſaligheydt. 

Pſal.ꝛ26.4. 8. Daerom ſprack Dabid aenhoort Dik 
Ick niet/ en ſit / 
Bu pdel ende valſche lien / 
Ick van die vlien. 

Dan.2.49. Daniel ooch veel lieber gingh 
Ende aenyingh / 

| De Dzie al in des obendts gloedt / 
| Dan 't hofs gebroedt. 

Btbr.ri,2s: 10. DOO OOCK Moſes lieber verkoop | 
Met Godts bolck hooz 
Ce lijden als te fijn bemindt 
Als een hofs Windt. 

Pf.rr9.63e 11, Daerom lieve Seugtt bier pt leje 
4 sor: a.9.21. Ende verkeert 

By brome Die u leeren deught / 
if By dien u veught. 

12, Op dat go haer werdet gelei. | 
| In deugden rijch/ 

| Dolherdt oock/en ban haer niet wendt; * 
Cet aen u endt. 

aon. 1 — bleef den noningg 
as 

oo langh hy twas 
25 den Pei et J ojada fiet/ 
Ha gingh ’t foo niet, 

14. Bier mee beveel ick u te ſaem 

; 
Î 

En 

en! eer bequaem é quaem / Di 
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„get hondert en ſevende Liedt/ 
Hee dat een Chriften door Chriſtum van 

« “Die bꝛengh ut er falighepdt bly / 
Bidt oock Lao? my. 

fonden gereynigt wordt, 

| Op de wife : 

O Schepper fier. 

| 8. Schepper fier | 
Hoe henligh is u weſen / 

xchoon en uptgelefen 

(n fupberhendt volmaeckt: 
oo moeten hier 

lieve Kinders weſen / 
zeeſtelijck verreſen / 
dan ſonden bep gemaeckt / 
Bantmen twee contrari dingen 
Met en kau te ſamen bringen; 

is 

— 

— 

seen dunſternis 
pt ware licht en is 

2. Gelijch het hooft 
Noo moeten oock de leden 

inwendigh befneden 

in fonder rimpel zijn/ 
Die dit gelooft) 

ate wandelt hier beneden 
ls hem voor getreden 
beeft Jeſum Chꝛriſtum fijn / 
Die heer hoope op hem fetten/ 
bupb'ren haer Lan alle fmetten/ 

ersten Gerke reyn 

&faf,6.30 

1 Pett,nrse 

Mom.6.4, 
C oll. 2. I2e 

Gph.4.rse 

Joha.2ꝛ.c. | 
soba, 3,3, | | 

‚INES 

Matth.5.4. 
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Henfchouwet Godt allepn. 
r Top. 3,9. 3. en die oprecht 

Upt Godt hier ís gebooren / 
Dof hem epe: te booren/ 
y ſondight nimmermeer / 

etn Den Sathan becht/ 
* En komt hem wel bekooren 

Cant.a4.4. Macer gelijck een tooren 
Staet hy in tegenweer: 

c Joh.z..· Want Godts zaedt houd hem fn allen 
Dat huntet en kan om ballen | 

Meira. 23. Godts reyne acrdt/ 
* Daer unt hy is gebaert. 

3030b.3.8. 4. Wie ſonde doet, 
Is in's Duvvels geſine: 
Want ben aenbeginne 

| Hu opt gefondight heeft) 
Maer een gemoedt 
Dol ban Godts reyne minne/ 
Peeft geen fonde inne/ | 

E3at. 2/21. Want Cheiſtus in hem leeft / (ten/ her 
Mat.7 · 17. Gen goed boom beenaht goede bzuche 

| | NHiemandt make hier uptbluchten/ ’ 7 
4 gom.6,20e Der fonden Tinecht 

je Moss En kendt Godt met te vecht. 
Galera. 5. Want feuden wy 

| uch fondaers zijn be banden 
Een dienaer Der fonden 
Vaer Christus onfen Weer 
Wanneer ons hy / ú 

2602.35.15. Nechtveerdight deur fijn wonden / * 
| | Weef: hp ons berbonden k 

| Ge blijben in fijn leer ; 
‚ rAoh38. Bonden zijn des Dunvels treechen/ Av, 

8: Chꝛiſtus kom am Die te breecken 4 A 
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En al gelijck 
Ee roepen upt fijn rijck. 

6. Waer Chꝛiſti geeft 
geeft fepter en gebieden / 
En kan niet gefchieden 
dets tegen fijnen wil/ 
Bant voor het meeft 
Moet altijdt °t minſte blieden/ 
deerfcht hy in u-lieden 

Daer blijft niet langh geſchil / 
Luſten en begeerlyckheden / 
En al u {ondige leden 
Berden bernielt/ 
Bekrupſt / en heel ont-Zielt, 

7. Sonds Wwozstel lendt 
Soo Diep in ’t hert berborgen/ 
Diemen moet verworgen 
Door t reyn geloof in Godt / 
De gierigheydt 
met foo veel ydel ſorgen / 

"Door den dagh van morgen 
vl tegen Godts gebodt / 
Vilt u ſaeck den Weer opgeven / 

Tracht alleen om Wel te leven / 
En boort de reft 
Dal Godt boegen op ’t beft, 
8,200 pemandt ſendt 

Poe fal ick Daer tae racchen: 
Bilt u felfs berfaechen 
Beheel tot in den grondt / 
En weeft berendt 
Des ijdens kelck te ſmaecken / 
Bodt fal in u maecken 

VWeick ghy niet doen kondt: 
Laet Die goede Heer u fchupmen/ 

| JR 2 ©. * 

Aom.g. 14. 

Gal.5.16. 

1 Cím.6,re, 
Mat.6.25. 

Dral. 37.5. 
NAair.6 33% 

Mat. 6.2. 

Lute 13,2, | | 

ER 
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Och! hy kan foo haeft doen ruymen 
Al wat u deert, 
Soo hu hem niet en keert. 

Zuce9.23. 9. Eylaes! den Menſch 
Woud’ hp fijn krupte dragen / 
gat hem alle dageu | 
Dan Godt werdt op gelepdt / 
Hy foud’ fijn wenſch 
Wel binden en bejagen, 
Maer hn breeft de flagen/ 
Daer deur hy wordt berendt/ 

Eant,s.7, Dlaen u hier de wachters wonden / 
Soeckt / tot dat ghn’t hebt gebonden / 
Sonder verdziet 
Vindt ghy u Beupd'gom niet, 

| Weeft-op uhoede, 
en od 

Det hondert en achtte Liedt vr 

Tegen 't lichtveerdigh. 
Oordeel. 

@p de mijfe: 
Ghy Memelückers met namen, 

| is 1) Je hier wil ffaende blijven 
| En vozd ren meer en meer/ 

| Brra.s.rr. Moet hem miet laten dzijben 
\__apvatt.r1.7, Dan Menſchen heen en weer / 
t Eph4.14. Maer lander ommekeer / 

* Met alte fijn gedachten 
| | Alleene ſien en achten/ 

| Ss Per,z, zr, t Érempel ban fijn Beer, 
hb aco,s.rs. … 2 Sietahpde Menſchen dolen 
Aak Verlichtſe foo ghn kondt ⸗ of ü 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
JCA 



Ld 

— N 

Otft laetſe Godt bebolen/ kt 
Ooꝛdeeltſe niet terftondt/ ruce. 6.47; IN 
Want Godt kendt haren grondt: \ 
Uien oordeeldt ghy faa feere, Moms || 
Hy fract oft valt ſyn Deere | 
Pie hem oock macckt gefondt, 1 

3. Wacht u te onderwinden Lik 
Hemandts verboregenthendt / Coꝛ.a5. 
Godt fal ’t namaels wel binden/ 44 
Hierom Den tijdt berbendt : 
Ge klepn ig u wijf gendt 
Om vonniſſen te geven / Ke 
Soeckt ghn flechtes te beleben / Lik 
t Geen uis opgeiendt, Li 

4. Hoort ghu pemandts gebreecken Zn:.ros, « 
Geloof: wiet fuichken prac t/ 4 
Maer wilt hem ſelfs aen ſpeeecken/ | 
De ſaecke onderſtaet | 
AMiſſchien ft niet foo quaedt / | 
Hy falu cantenteeren/ Nl 
@ft hu fal hem bekeeren Hij 
Soo hy is ín —* —— — 
5. Met vriendelijcke reden — 

Sulcke te nemen waer/ —“ 4 
En boo? Godt in gebeden Jato.5.is. 
Mock te gedencken haer / — 
Dat is Godts wille: maer 4 
Ce ſchenden pemandtg fame Pſal.t5.3. 
Is Godt niet aengename / | 
En 't heeft een groot gevaer. „Wi 

6. ’tZijnfomtijdtsfulche dingen Motrterse 
Waer ban geen wet en íS/ | 
Daer op ven wet te bringen | 
’t Gsalte ongewis, 
De grootte dupfternts/ 

AR 3 I⸗ 
de 
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204 chrittuerlijcke 
Is meeſt bp ſulcke lieden / 
Die beel witten gebieden / 

— En loopen felbe mis. 
SRob, 15.3, 7- Diede Wereldt verſaecken 

—E terſtondt benijdt/ 
Sen konnen ’t foo niet maecken / 
Oft fn worden altijdt 
Der Menſchen gunfte quift/ 
En lichtelijch beloogen/ 
Want van de ſchalcke oogen 

MWat.10.25. Was Chꝛiſtus nont bebzijdt- 
8. En oftnien ſchoon bernomen 

enige feylen heeft / 
Za o.3.2. Wie iſſer ſog balkomen/ 

Die nimmermeer en ſneeft? 
Och! die ootmoedigh leeft / 
Met een geduerigh mercken/ 
Al op fijn engen wercken/ 
Siet licht ecn oordeel geeft. 

9. Ma dat de liefd’ is vperigh 
| Oock de oordelen gaen / 

* Cor· 13.5. De liefd' is goedertierigh / 
En beemt van arge waen: 
Och neemt de liefde gen! 

| Die fal u ouderwijſen / 
Het goede fal ſy peijfen 

Lel Ent quade laten ſtaen. 
10. Wet quade te verbreyden 

Dat komt unt onberftandt/ 
J Sr. 28.19, Bet doet de herten fchenden/ 

| En ’t breecht der liefden bandt / 
of | En het en ſticht niemandt/ 

| Maer ’t doet goe befenden twiſten / 
Jato. 3.6. Let zijn des Dunvels liften 

Die ſtoockt alſulcken bꝛandt 

Uom.12.9. 

11. Miet 
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tedekens. 

ri. Miet om't gebeech genefen 
En bzenght ha ’t aen Den dagh / 
Maer am dat hy door deſen 
De liefde bꝛeecken magh: 
Want hy hem menigen plagh Tbr 6, 

Onder Godts Kinders teere/ | 

Als hy die boor den eere ik 

Te famen komen ſagh. 1 
12. Des Wereldts grove ſonden 1 

Laet hy wel ongeroert/ 1 

Daer fchalche booſe banden 
Werden geacht boor boert / 

Maer die cen leven boert pee bed 
Ma Godts bebel gegeben/ 1 Pets.sBe 

Cegen ’t gemepne leben/ 8 

Daer wordt haeft op geloert. i 

3. DSoud'men aen nemen”’t klagen 
Datmen hoogt altemet/ 
Det foud’ ons doen vertragen 
In ons Cheiftlijck opſet: | | 
Want hy wordt licht befmet/ J 
Die geerne ſoeckt te ſpreecken 4 
Dan fijns naften gebzeecken 9 

En blijft ſelfs ongeredt. 4 
14. Dus laet u niet bewegen || | 

Op dat in ſulcken graet 4 
Ons heyl niet zu gelegen Ald 
Aen vemandts doen of laet ; 4 | 
Aen pemandts liefd’ of haet s Petra. ud, 

Maer Chꝛiſtus onfen Heere / h ize ss 
Dijn leben en fijn leere Ii 
Ons tot een boorbeeldt ſtaet. 4 

Weeft op u hoede, | 
— — 

M Het 
Pa OE Bj Dn Se ü— enn ennen Oe 

* 
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chriftuerlijcke 

Bet hondert en negende Tied / 
Zijnde een trooft-het vóor de bedroefde Ziele 

om in allen toe-wval ſtaende te blyven, 

Na de wijfe : 

Meenengers u verkleent. 
| Of: 

Lieve Kinderen foet, 

1. We treuct ghyo mijn Ziel : 
Waerom zijt ghu benoudt / 

Waerom zijt ghy ſoo nel/ 
Pol anghſten menigbfout/ 
Godts mogendthepdt aenfchoudt/ 

kaa ijn liefde untgelefen/ 
Dr To, HE faechen hem betroutwt 

, Die uwen fchildt wil wefen. 
2.'t Ys waer / ſeer heel aenftoot 

&hu te gemoete fiet / 
| Kranckhepdt / armoede groot / 

| | En beelderlen herdziet/ 
TE t Welck dazelijcht gefchiedt/ 
| De Menſch' lijcke natuere, 

p Maer en berfchzicht u niet / 
stat.zs.34. E HAEEfT al zijn tijdt en ure. 

| Sap.2. 23. 3. O zielen begin 

Wel neerftigh ober lepdt/ 
Wat Bodt heeft ín den fin/ 

| Wat hy u heeft berendt/ | | 4 En met derhandt gelendt / 
| | 3 ft nf ton ' te geben 

| jn ſchoone heer lijct 
Kk dra Dit ellendig —⸗ 

4. Al 
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Waert gijp hem openbaer/ 
Epbjef.r 4. | 

2 MI. ke | 

Oft ſchoon tot defer ſtondt BOMB: ·· 
Dooꝛ u berbozgen waer/ J 
Doo? Bodt iſt hel en kaer / 1 
Hierom én wilt niet ſchromen / Li 
Betrout hem/ ’t fat hier naer in 
Noch al ten beften komen, M 
Maer ’t is bart noode hiet ——M 

Dat ghy eerft met hem lydt / J dj 1 
Geloutert doo het bper/ Dap. ss. HRA 

Cot ghy gefundert zijt Bom,8,18e 10 
Dooꝛ ’t lijden deler tydt 4 
t Welck niet is ve geljcken 4— 
By't Hemelſſche jolt/ | 
Pat u namaels fat blyjcken. Ô 1 

6. @n boven dien / ghy ſult B | 
Ce minder zijn gequelt/ Jt 
Sift dat ghy hebt gedult Lik 
En u gelaten ſtelt / iik 
Ge\uillighneer geveldt/ dij 
En onder ’t kruus gebogen) | | (Ei 
Godt díe u hanren telt Mat.ro. zoent 
Geeft niet bover vermogen. *2 

7. U Godt is foe getrouw) 
Als hu geeft tegentpoet / 
Soo matight hot den rouw 
Met trooſt mm het gemoedt/ 4 | 
Al iſt dat Liens en bloedt dh 
Een wennigh tijdes maet lijden / It 
De heen van't eeuwigh gocdt 2Cor 416. WU 
Dat kan de Ziel berijden. Nom.s.is. 

8.O Ziel/ o edel greun! Geneſ. 2.7. 
Ooꝛſpronckelijck gevloendt / | 
Unt d' eeuwige fantenn/ it 

EU 5 En 

A4Al vooz des Wereidts grondt 
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En met fijn geeft befpoendt/ 
Wijde : dat hy u befnaendt/ | 
Maer hoe / oft oock waer mede, 
H daer niet ín bemoendt/ 

fazers. Wouduin ſtillen bzede 
Petr.1.6. 9. Mampt is ljdſaemheydt / 
entrer En blijven onderdaen, 
slaat. to,29. OP Godt is het belendt 
14 en daer na moet het gaen / 

Siet flechts de dingen aen/ 
&n blijft ghy onberoerlijck 

| In fijnder liefden ffaen: 
Pebye 10,33, Want Wijcken is berboerljjck, 

10. Wijcht niet van uwen Godt 
@m eenigen toeval / 
Poe onberwachten Iot 
U oock ontmoeten fal/ 
Als de tempeeften al __ 
Met krachten op u drijven / 
Houd u aen D’ opper-wal/ 
Soo fault ghy ſeecker blijven. 

Mat.6.33. 11. OZiel! u oogemerck 
| Sp ſtaegh in Godt gebeft; 
J Het zn in woordt oft werck / 

ie Gedenckt altijdt op 't leſt / 
En bolgbt het alderbeft/ k 
Dat gn eet te bedencken / î 

| Aer, 5.7. “Bekeelt odt dan de reft/ 
34 Geen dingh en mach u krencken. / 

Weeftopuhoede, _% 

Pen 

get 
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Bet hondert en thiende LTiedt / 
Vande vaſtigheydt eens waerschtigen 

Chriftens. 

Op de mijfe : 

Wy hebben een goe mare 
verſtaen. 

LAet ruyſſchen en laet weyen den 
windt 

dan lijden en verdziet / 
die Godt ban herten bperigh mindt / tZom . 8.28. 
Die en fchadet alles niet, 
2. Den Sathan komt met fuer cn foet 

Bet lijden /en met luft/ 
Baer een vecht Goddelijck genroedt 
aat en worde niet eens ontruft. 
3. Sijn flagen ballen altijdt mis 

tomt hy met foetiahendt/ 
Dat het zeen lacchens tijdt en is/ 
Bodt hem Sweder voorgelendt. 
4 komt hy gelijck een Leeuw ofte 

Seer 
derfcheuren goedt en bloedt/ 
500 wortmen brolijck m den Licer/ 
en men denckt omt eenwigh goedt, 
s. Komt Gn den blepfche ſmeken wel 

Us eenen berendt quanfuns/ 
zen Cheriſten kent fijn treechen/ wel / 
Baeram bliedt hy tot het kruys. 
6. Soeckt hu gekijf en groot gefchil 

ten Chꝛiſten al toe⸗geeft / 
y fet fijn wil in Sodes wil / 
‚Loopt fag berr’ alft boeten heeft. 
| an 6 7. Cen 
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270 YCHFITEUEFHJCKE 

7. Een Chgiften hander oger heen — vri 
MA der wat is de oozfacch 
Hy is met wenn igh wel te vreen / 

enab,3 5:24 En hy ſoeckt hier geen bermaeck, 
: 8, Sijn hect en hanght aen geenen 

fchat/ 
Die doch niet blijven kan/ 

Mure/z1.2. En beeft hu wat / foo * hy wat / 
Vſa. 112.9. Maer hy binter hem niet an. 

9. Alleen flaet hy fijn Ziele gac/ 
Want als Die fchade lijdt/ 
Soo acht hp fijn gewin voor fchac/ 
En fijn fchade boor profijt. 

1o, dat en een Chꝛiſtelijck gee 
moed 

Met ſozgh te zb geplaegbt: 
Mat.6.32. Lp heeft foo vijchen Wader goedt / 

Die boog hem wel ſorge draeght. | 
Pſal.34.8. 11. Gods Engel al rontom hem leght 

Gelijck een ſtercke fchans/ 
Op wat manier den Sathan vecht / 
Soo en heeft hy doch geen kans. 

Nue 12.35. 12e Dijn lampe ſtaet altijdt en cima | 
nf fiet — heen en weer / 

zog, Cn nret de wapens ide handt/ 
zaai ee Deldt hu fijnen Byandt neer. 
m6er.9.26, 13. Gen Chziften flaet nict in de ee Û 

IR Noch op het ongewis/ 
Als hp ’t berganche lijck ontblucht/ 
Vindt hut geen Dat eeuwigh ís. 

Weeft op u hoeder 

—— 

Det 
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1 

Het hondert ende elfſte Tiedt / 
Vande boetvaerdige Sondaer. 

Op de wiiſe: 

jan den 8. Pſalm. 

“Deen Meeren loff wil ick met lug⸗ | 
der kelen 

En tot fijn — met groote blijdtſchap 
nu: 

Ick wil * roem verkonden met ge⸗ 
/ 

Soo lang de Ziel mijn lippen voeren fal. il | 
2. Hy heeft mp upt het flijm en ſtoff Senef.2-7- ·. 

der aerden | 
Dijn tend geciert in grooter GM: 1-27 Ì Î 

aerd J 
dn heeft mien Daer ick lagh gefmoozt m rR0p.49e EN 

guaedt / it 
Dooꝛ on geneſen metter —4 

3. Ick bed verdoolt / ick gingh te 
vreemde wegen/ 

VDan't * padt verwilderd' ick te 
egen : Jk 

Ick mids met bzeughd'/ gewentelt in Et 
t berdeiet/ AES 

Ick pafte deg Godt noch fijn geboden | 

4. et belle Zenlbegaff ick my de 4 
Woereldt / | 

Ick lagh bacr glants met heer lijckhent J 
eperelt 

Hoe lachte doen mijn wankelbare it 
iel! 

a 7 En 

9 

| Pet. 2.28 

118 
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5. Maer alfoo haeft ick merchte Goe 
des wetten / 

Wild’ ick / dooe u/ o Weer! Dit quaedt 
verpletten: 

Icha.5.4. Ick nam’t geloof / Door ’t roeren ban 
oh. 2. 177. n kracht/ 
rei 38e Sick fagh bergaen De Wereldt met 

haer ptacht. 
6. Soo haeſt cen pluym verſtropdt 

wordt door de winden / 
| Soo haeft Was niet ban al dien hoop 
| te binden: 

O Dacht fch/ iſt alſoo met n geftelt 
Daert wel / baert Wel/ ick kies ecn 

trouwer heldt. 
7. Ick oeffen mp geftadigh in u waer⸗ 

bepòr. 
gn ich Daer cen ober groote 

aerhendt? 
Mutt) is.19. Ick (eere Daer Dat 's Weereldts hoo⸗ 

8 ge prael 
Poth 't Godloos hepz verſchijnt in 

ie Gades zaet. 
alm. 9. 8. U woordt is mp een licht op uwe 

paden: 
ac, 13.1. Gen bad/ daer in ick 't ſondigh vlees 
— 19. Kan baden) 

Lid A woordt is mp een lepd-ftarr’ tot 
ik uſchool/ 

Waer ín ick leer” / en nimmermeer ent 
Dool, 

9. © God boert ons doo: uive gunt 
ter Hemel/ 

Daer 
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aer meet door ’t oogh eens naelden Lueerg.rse  / 
doch een Hemel : | J 

ſck ben mi ſoo dweegh (Dooz u ges Ast0:237e 

naecd’ EN 

Dat ick Door boet’ berfterch een fijne 
draedt. Baud! 

ro. Want u berout den vloeck op ong Aere. 18. 7. 
geſproocken: 

Bu ſoeckt het Schaep dat elders leydt Lute / 15. 59 
gedoocken/ 

Bhn dzaeght dat weer en brenght het in 
de ſtal / 

Daer ’tnimmermeer ban u verdwalen lit | 
al. ht | 

11. Ghy wilt den doodt des ſondaers C3e,3zerm 
niet / maer ’t leben : J 

Bhp kondt upt ſteen een vleeſſchen her: Mat.z.3. 
te geben: [ Ri | 

De fond’ als bloedt/ jaalg een karmo- Efalrsh 7 
sijn/ } 

Dal wit als woll’/ door u genade zijn. 
VET e WEEE TL mend 

Bet hondert en twaelfde Tied / 

Op de Wijſe: 

De fchoone die my dus martelifvert. 

1. En liedt heb ich begrepen nu/ 
O Jeſu / Godes Doon ! 

Begracijt mp/ op dat rek u 
Mach met beguamen toon RE 
Becammanderen een reyne Maeght/ 12Co2.11.4 — 
Soo — haer / en ſy Weer u bez gr 

aeght. 
ie 2. Leoſt 
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2. aen dach mijn Dicht ín ſulcken 
er 

gong Maeghdelijn en blom, 
at ghy met liefd’ ontfteken werdt) 

VDozi.ꝛ2.21. Cot d' Wemelfche Baupdegom) 
Hem aennemen meught en leven trou/ 
En werden een lidt Ban fijn lichgem 

en Douw. 
3. HE dat ghy dooz waer berou derlact 

ret, 1.13. Al Dijn boogleden (chulde, 
En u vertrouwen op genaed/ / 

Mat. 16,16, Daft lijck fonderen ſült / | 
Ontfangende teochen Der Ehaiften ' 

Attoz.2.38, 

pe \ on werdy een Brundt der hoogte 1 
fter Majeſtent. 

js 4e SOQ troud den aider trouften maw | p 
ie 033: Die fijne Brundt en Brouw 

hi Cot geener vijdt verlaten kau / Ì 
2 lijft ſy hem flechts getrouw: " 

| Soo fmelt ghy gaer met Chai?’ tot een 
Eph.5. z0. En werdt vleeſch ban fijn vleeſch / beer 

R van fijn been. b 
Peed.i2.3. 5. Acht hier op Dano janger Maeght 
1 nu bloepende tidt 

| Ger ude magere forge maeght / 
Weel minder neemt vefinjt/ 

/ (€ ot dat den ſchralen ouderdom * 
| Jet alderlen gebzech en laff acne hb. 

IE aprsr.20.6 kom. | 
BET | 4 zg “6, Bedencht deg levens ndelhepdt 

| | Bizigis, © onfecckeerhendt band’ uur/ b 
| 3 Ves fterbeuns, en ’& Doodts ſeecker⸗ 

EE heydt/ 
| Bedenckt wat abentuur 

Den 
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edekEns. 275 
Sen Dzaed dijns levens un of Dan 

{n eenen oogenblick af fnijden kan. 
7. Enof u ſchoon een trage guael 4— 

Daerſchouwen mocht boo? heen / 4 
ter ghy bereyckt uws lebens pael / 4 
Bat ſullen u gebeen 
an gelden bp den opper Heer / Syn 18, 29, Ek 
die gh gefondt ontſende fijn bee ikt 

geer à Í Ì 
8.’Tíg nu den aengenamen tidt / 200362, 

Den dagh der ſalighendt 4 
200 langh ghy ſterck en jeughdigh 

zyt / | 
Bant fiet onachtſaemhendt I 
Boo? ſieckt of jaren is de nacht / — 
Daer in Gods werck niet wel en werdt Joha.9. .. 

gewzacht. | | 
d Recht dan alfao Dijn wandelingh acu | | 
[Ss gijp al ban u Jeught 
fa ban Kindts been af hebt gedaen : Ì 
Dat ghy behagen meught | 
Ber Goden Bodt / der Heeren Heer / 
Dat hy u tot fijn lieff en Bzupdt bee 

NE ee 

geer, | 
ro. En meent niet Dat ghy't hert en | 

oogh/ « 
dan Chattug ’t Godlijck zaedt / 1Cim. 2. 5. 
zult locken / met een ſchoon vertoogh / 759 
dan upterlijck tieraedt / 
teen / meen / 't is geen vergancklijck Ii 

flpch/ 
Dat ong verciert boog Godt ban Dee 

melrijch. i 
11. Maer Chꝛriſti Bzupdt / (oo David pra 49. 4.. 

ſinght / Hit 
Ji it 

2 

en nn —— — 

— — —— — 

— 
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CAMITTUCTLIJCKE 

J wendigh op gepronckt / 
Ju't witte kleet der deughden blinckt/ 
Daer met fn ſteedts ontfoncht/ 
Waer Minnaer/ Die ban ’s Hemels 

boogh 
Haer altijdt volght / met fijn bper-blants 

migh oogh. 
12 —* TꝰF Koninghs Dochter topt u 

am / 

Aen uonſterflijck deel⸗ 
D bro, 22. Waſchter de fwarte vlecken ban) 

| @oor 't Doopſel/ en geheel 
1ZG.2.15. Sond / Wereldt/ vleeſch abandoneert/ 

Soo werdt u Heer u tot een Man ver 
eert, 

13. 20 CHTER, ‚ beracht Dit houwelijch 
niet, 

Maer grijpt het vyerigh aen/ Ì 
Want geen vooztreffelijcker fiet/ 
Geen noodiger gedaen/ / 

| Ick derf u dit verſekeren wel/ 8 
| 3.58. aloe belen mel aen march geel 

wtfte 

Bet hondert en derthiende Tiedt / 4 | 

Van de foete gebruyckinge Goats, | 

Op de wijfe: k 

De Nachtegael die fanch een Liedt, P 

1. ziel ontwaecht//u nu op-macht b 
Heft op ’t berftandt/ 

Cons. Bedencht en ſmaeckt / / 't Hemels gea k: 
naeckt / | 

Cn 
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we strecht boven ’t fchepfel waerlijch. 

it woe mild’ en ſoet// Die Dan zijn moet 

LTedeKEnss 

en u bermaent/ 
mn te berftaen De krachten/ 4 
nmachten/ 1e 
n wat een goedt// dat Bodt zijn moet 4 
daer up ’t al ban verwachten. | 
z. Want iff dat foet// is alle goedt/ 
dencht dan beleeft / | 
ge foet fijn moer // het gene vroet U 
pat in hem heeft/ J 
(ler goeden geneughde / 
en beeughde / | | | 
me goedts fontenn// ’t ig Godt al PAL 36. se 

eun/ 
die upt geeft alle deughde. | 
3. En dit goedt fiet// en is foo niet / 

yoa men bebindt / 
ls D'aerdts geniet// en Dingen fiet / 
Hit twel berfint/ 
die geſchapen zijn waerlijck / 
a klaerlijck / 
Is ſoo veel meer//als Scheppers eer 

277 

4. Jas t ſchepſel goedt//dat groeyt en 
broedt/ 

sen Schepper denckt / peat. 36. 4 

in foo ’t vreught brenght 
er falighendt berheben/ 
„€ leen / —— 
oe bol geneught // moet zijn Die 

breught / 
‚tr alles heeft gegeven. 
. Wijfhendt en kont //de Ziel gefonft 

‚ seeft in gedacht/ 
“aen groote gonft// en waerde jonſt / 

1 oe 
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Boe hoogh geacht / 
En heflijck moet hp weſen / 
Gepzefen/ 

Wan, 2,21. Die De Bijl hepdt// maeckt en berendtf 
ou: à Tet Enal wat meer mach weſen. 
gon. 2.0. Soo ooch unt giet// beel wellust ſiet/ 

De Dingen ſchoon / 
Die geen verdziet / maer vrzeught ae 

hiedt: 
Denckt dan ydoon / 
Wat welluſt is woonachtigh / J 
Waerachtuah/ 

Zer. 17. 13: An hem gewis / die fontepn ig 
Pan dees geneuchten krachtig. 

7. Vit dan bedencht ,/ \mat dien ge 
fchenckt 

Sal worden ſoet / 
Die ’t Wardt gehenght // te zijn ge 

mengt / 
Al met Dit goedt/ 
Oock wat by hem gepzefen/ 
Miet wefen/ { 
En wat hu fiet// fal hebben niët/ D 
t Sal na fijn wenfchen wefen. 

Dral, 37.4. „© Waerachtigh hy / / (al heben bly⸗ Poen 
IEN Wat hu begeert : 4 

En ’t geen * vry / / niet wil in tp/ J 
t Al ban hem keert / | 
Opent u hert én ooten/ E 

Ce baoren/ 
— geſchiedt // hier na wesp: 

| bliedt/ 
Die uut Bodt is gebaoren/ 

Pſal. 34. 9. bin iele goedt//nu ſmaeckt bast 

Dat 
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pe 

TACUCACIS,. , 

vat ís De Weer) 
hie hier weldoet // fijn mb’ en vzoet Lath. >In 
jer na nach meer/ Hi 

TIichaems en des Ziels goeden / Eh 
he-braeden/ Ik 
u — geeft // Dat geen OOR: Coz. 2. op 

ee 
Heſien / noch hert bermoeden. 

et hondert en. veerthiende Wiedt/ 

Van't eeuwige leven, tot ikt! 
trooft der Kinderen RE 

Gods. Ĳ 

Op de wijſe: 

Den Mey luftigb en ſchoone 4 

F En groote vreught / / geneught J 
Verſchijnt de Menſch ban boben/ J 

m ſeer verheught / / in deught | nl 
ijn Godt hooghlchte loben. M 

2Die als tot ſtof// gact of/ Gen. 3. 19. 
„ He Heer weer fal op wecken / Jobha. s. 28, 
Ivan?t Kerck ehof / / tot lof/ 

Selve lijf weer aentrecken. do Ig. >” 
3. Golijck een zaedt / / bergaet/ p EO 3335 
n haeft berrot im d'acrde/ 
saer na op ffaet// Dees daedt J 
ms toont ’tberrijfen waerde. Í 
4 200 wordt gemendt// geſendt / 48 
de Menſch al in den graven, | | 

‚Maer Gods ſterckhepdt / / plantent/ Ht 
„Deer weent Die ’t leven gabe. Teja,s.rie | 

© groo⸗ Itt 
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Pal. 42,2, s. O grooten bend //Heer ach: 
Wanneer fal hu verſchijnen: 
@m bau ’t geklagh / / berdzagh 
Ons t’helpen ban die quinen? | 

Aer 15.16, 6. Ons trooft is hoozt// u wooꝛdt / 
Pla. 119,92, In Dees onſe elende/ | 
Oip.5.8. Leert Dat fal boozt// verſtoort 

s Wereldts pracht m dzuck enden, 
Jh 19, 25e 7. Maer ong fait ghy // feer bl 

Met onfen hupdtom-toogen/ 
Als is boozbn// onsiln, 

Mat.25.34. AIn u rijcke berhoogen. 
apl. 5.17. 8 Daer an dan reyn // gemeyn 
*Eſd. 2,43. Zullen ontfaen De kroone,/ 

| an ualleyn / / in ’t pleon / 
dp Geen druck bp ons fal woonen. 

é 9. Daer fal’t geficht// hol ficht 
Dien gulden glans aenfchouwen/ 

Hebz. 12.22, Dan de ffadt Dieht// geſticht / 
Apor. z1.r1. Daer ’t alles blinckt ban gouwen. 
gh —— — 10. De ſtraten fijn / / goudt zijn 
Eet,a7.r, Enmidden daer op gater / | 

4 | Als kriſtalijn / / bal ſchin / | 
bi: 200 Er Kian oef nrd 

11.t Dzeughdigh gefchal// men fa} Bs 
| ad ie Hooren, Daer °t foo ſal blincken / | 

| t Hemels getal/ / daer al | 
| mear. 16.28. Unt ’s Beeren beecker drincken. | 
€\si6s. 12. 12, Haer kleeders wit// hooet dit 

Apot.19. 8 Lijn blinckende ban sijde / | 
| Heel onbefinit// fn mit 

Beught⸗ ze; en opwloft binde 
za 2, 13e Dees Beunloſt groot / / minjoot / 

gaaat, 2 Haer fal werden gegeben/ *9 | 
Kopt trooſt foo groot// de doodt 
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— _ 

Ait keups werdt Daer berdschen/  Cfal.zs.8. 
14. Wanneer dat wy / / daer bj Lif 
it leben bergelijcken/ Bom. 8, 18, 
Is fnoodt/ ban In// níet vey/ | 

kl pocpijnt fchoon / maer ’t gaet haeft 
wüiſcken. 

— se Ee 

— — 
* — 

9 

15, Daerom Heer Cheiſt// du biſt | E 
ie Daer hoogh fuit bertogen/ Lucerr.as, | 
“md wolckens mift// waer iſt AVoer.r í 

Dan fien alle aagen. A 
16, Met u geklangh // niet ſtrangh Like 

ging berbult dan ons ooren/ fe 
Aits ons berlangh// ſpreeckt gangh — 
u mijn vijch uptberkoren. Mat.25.34 

Och Heere wanneer ® 

Pet hondert en bĳfchiende Tiedt / 

Op de wijfe : 

Het licht der Wereldt is opgeftaen, 

[&k roep u o Hemelſche Dader aen 
Wilt mijn geloove fterchen/ 

„Jp dat ick mach vromelijck blijven 
ſtaen/ 
Pet u waerhendt gen gedaen / 
lſonder af te gaen: och Godt wilt ín 

mp wercken. 
O Heer inder noodt doet my byſtant 
geeft mijn mondt om te ſpreecken / 
| ch ben bier in mijn branden handt/ 

Mu Der weeeden Leeuwen tandt/ 
we berligh woozdt plepfant/Doet mp upt 

zeecken. RS 
3 JUB 
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Apot. 3-5, ‚Din vacht 18 feer klepn/w Beer bel 
cut : 

Wilt my doch aenbeerden/ — 
Uwen geeft Der waerhepdt ín nar fende” 
Sha zijt mjn fondament, /· 
Weeſt mjn altijt ontrent/ Daticksmacke 

bolheerden. 
&fat.si.7. 5 Oe Beer fpzeecht tot myp/ en weeſ 

niet bebreeſt / 
Mat.10. a8 · En wilt oock niet beben: 
Tute 12.4. AL vindt gn u hier in een Wilt fareeſt 

Bnpn den Draeck en oock dat beeft) 
Job. 14.16, Ick fal u mijnen geeft tot traofte- ges 
F ven. 

Eſai.51.12. 6. Hoe komt dat ghy u Loor Men 
ſchen vervaert / 

Die toch moeten ſterben? 
Ick hebbe u uyt verre landen bever 

t Co. 3. rr 

gaert / 
Vath, 2. 8. Als mijn oogh-appel bewaert / 
ct. 17. 28. Gijn zijt van mijnen aerdt / gijpen ſult 

ee bederben. mand 
7. Keert u tot my mijn leden teer: 

Gee 15 15, S00 meught ohwrfaligh efen 
Vach.r.3. En eeft noch en beeft voortaen niets 

meer / 
Bal. 3.7. Ick ben alleen u Neer / 
— En wijckt niet ban mijn leer / mijn volch 

gepreſen. Ai | 

Mat. 11.28. _ S-Homt al tot nmr Die hier arbepdt/ 
| Belaſt zijt en beladen / 

Mat.ꝛ5. er. Cen eeuwige vreught 15 u berendt/ 

en berg 34. Al door genadighepdt/ 
Ick falu met klaer beſcheydt / unt liefs? » 

den verladen, 
a, Sh, 

— 
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L ih 

et Ick late voor u mijn leben goedt) 
| Och mijn uptberkoren vroet / 

— — 

gest 12,40 
5. — zijt mijn vrienden / iſt dat ghy eN zele: 

" bb 4de 

Al dat ick u gebiede / db, is. te 

Ayt grooter liefden foet/ dat Dit gez 
ſchiede. | 

ro. © Zpon! om uwen wille hoo2t rat, 53. 6 
Deb ick foo beel geleden/ __ Tob. 17,14, 

Ick Geb u gegeven mijn Goddelijk 
woordt / 

Om te beengen in accoordt / 
Als ghy Daer laeght verſmoordt / in u 

boofheden. Ophef. 2.8 
11. O Zpon mijn alderliefſte ſchoon 

En wilt miet beeeten/ mar. 10.28 

Doo? Die ’t lichaem perſequeren Oft ute 12. 4 
Boon, 

Ick ſalu nijnen troon 
Geben/ Dep levens kroon / en DeUGDD , er, vat, 

vermeeren. 2 Cim. 4.4 
12.0 Zpon mijn alderlicffte Brupdt Jato. r. 72. 

Boven alle Drouwen, «pot. 2, 10, 
Min Goddelijck Wordt ín u herte 

ſlußt / 
En laet ban u niet upt | Plat, 40 
Myn alderiieffte fpzupt / ick fal unin er, ct, 7 

trouwen. Te €. 33 
13. Weent ende fchzepdt eenen weyni⸗ Joh. 16, 20 

gen tijdt/ 
GHD ſult Haen berbyden: (Galt 
Een eeuwige vrzeughd / nopt ſulck cen 
Is boor hem Die mp belijdt, Mat.25.21. 

Door de Menſchen vol van ſpijt / tot aad 
cerwigen tijden, 

14. Blinc⸗ 
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Sapl,3.7. 14 Blinchende alg Der DOUNer 
aat. 5.45.5olven alte klaerhend , 
pee, 19, 8,En kleederen wit / ban zijde fijn 
| Zullen D'uptberkoren mijn 

Aen doen / en bide zijn / 
En ruſten ban zwaerheydt. 
“15. Gen trooſteljck woordt elck hoo⸗ 

ven fal/ 
Die hier nu treuren/ 
Als De baſunue fal geben gefchal : 
Womt bier mijn lief getal/ 
Ick falu geben al 
ijn vijche te beuren. 

Bb, 1323. 16. Gedenckt den gevangen alg mede 

BEK. gebaen 
Ghnu untverkoren / 
En bidt den Heere dat hp mp ſaen 
An ruſten wil ontſaen / 

Eſal.25 8. Cuaf waſſchen al miju traen: 

Apoc. 7. 17 Hp (al U stof ©: 

Wor. 21e4e 17,@ozlof aen Bzoeders en Suſters 
| gemecn/ 

Wy maeten nu fchepden/ _ 
ot Dat ton komen by Chriſtum alleen/ ! 

LUI Eus Hooftman en anders geen / 

Hi Wilt u daer toe beveen / 
& ger wil ick u verheyden. 
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Bet hondert ent ſeſthiende B iedt/ 

Welck is gemaeckt van een jongh Broeder ge⸗ 

naemt Jooſt Jooſten / gebooren van 

Dergoes, een Stedeken zn Zeelandt, ende 

is gevangen genomen ter Veer in Zee- 

landt, doen hy achtien jaren oudt was,en- 

de zwaerlijk gepijnigt zijnde, heeft hy dat 

werduidelijck ende vromelych, geleden, 

wiet willende van de Waerheydt wijc ken : 

foo is hyten laet ften weroordeelt om ver⸗ 

brandt te worden „ende in het ffroyen huys 

ken ſtaende daer mede by verbrant wer e, 

foo heeft bynoch't laetſte weersgen van 

dit fyn Liedeken gefongen, den Heere 

dlanchende ende lovende , ende heeft al foo 

ijn Jeven wromeljck gelaten om Gedts 

woordt ende waerheydts wible. 

Pa de wijfe ban Sufanna. 

1 O Eh Heere ghr ſtaet altijt in mij 
nen ſinne / 

Mün Ziele verlanget oM byutezijn 

| Fijn hert ig onrbzoocken doo? uwe 6 it 
minne: (ſchijn⁊ Dal. 42.3, 

| Och!wanneer fal ick komen booz u ae 
2. Ghp klepne bergaderinge wilt wiet F 

| breeſen. 
Wie verwint fal de kroon ontfaen/ 
Ichk home tot u/ick en laet u geen Wee⸗ 

| en/ — (flaen/ 

4 @ mijn uptberkoren/ en wilt u niet ber⸗ 
ae H 2 3⸗ Ghy 
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286 SCchriftuerlijcke | 
Dſal· 435.5. 3. Ghy fchoonfte onder de Kinderer or 
Pſal. 84, 3. der Menſchen / 

rijn Ziele berlanget om bp ute zijn 1 
a u ſalighendt foo moet ick altijd” 

Wenfchen/ — 
ar, 3. Och! Wanneer fat ick komen boor 4 

— heers Doek | 
Cant. 2. 13. 4 Staet op mijn befendinne/ tilt nae 

der komen / 
Spo⸗. 2. a0 · Wie verwint fat de kroone ontfaen / 
Gant. 4.9. Mijn Beupdt / ghy hebt mp dat herte * 

ontnonien/ | 

O mijn uptberkoren Jen Wilt u nief 
verſlaen. 

5. OHeere komt toch tot mijnder haters 
Sſal. 84.3. Miu Ziele verlanget om bp ute zj 

Pla, 18. 1. Oh sijt mn flerchtepdt / en tilt my 
tet berfaten/ | 

Sſal. 42.8. Och! wanneer fal ich komen boor u. 
| aenfchijn & 
Efaf.sr.r2, 6. Ick ben uwen trooſter / en wilt wo » 

| niet berbaren/ 

pot, 2, ro. Wie verwint fal de kroone ontfaen / 
Efaí,. 43.2. Ick ſal u in vyer en water bewaren / 

O mijn untverkoren / en wilt u niet hers 

— 1. ond id 
7. O Heere / hoe fal ich u te Hollen be⸗ 

| Dauckeu 3 î 
Mijn Ziele tambputezijn A. 84,2, Min Ziele ber lange ute: J 

Arke, O cbele win · ſtock lavet toch uwe rant⸗ 
| fien/ | 

Prat. 42, z, Och | wanneer fal teh komen booz we ° 
| PS eenfchijnd 

ee 
— — — — —— 

J 
— 

— 

J F F 

Bep 
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welck, is gemaeckt 

eget hondert en ſebenthiende Tiedt / 
van een jonge Dochter, — | 

die hacr jonge leven gelaten beeft om bet 

waordt Godts , ende haers Bray, egoms | 

Chrifi wille , doenfe maer veertien laren 

piudt was , is tot Rotterdam gedoodt , al 

waer fy ìs onder het] geffeechen ende ver
e 

droncken. 

Na de wijfe van den 25 Palm 

Davids » in het oude 

Píal.n-boeck. 

. N Wanuel Die is ut getogen) Eſat: 7. r5. 
‚Hut fijns V 
reldts pleyn / 

Jeloerſche liefde 
Dien luft Was 
ſthen greyn 
Om hem foo wil 

mijn lijf ende al 

aderg vijche in SUE naar, 1. 230) 

heeft Dat vermogen / erais.e. 

te weſen by's Men⸗ Pzov 8, 51e 

ich Wagen 
le mijn goedt / 

Bij lijf ende alle mijn goedt / 

En berlaten vrie 

En ſchencken fem miyn lijf / he
rt / ende 

bloedt. 

nden ende magen / Mat.io. 

ek 

his } j 

2. Defen Bzundegon heeft my ver⸗ pon, 15. 19e | 

koren/ j 

vint des Werelt ds quaet feninigh
 abus 

eu pdelhepdt foo was ick geboren, 

Sch wil mee hem foechen Een ander 

huys: 
D2en 

Adieu ader / Moeder / Suſter / DLO 
| | | | 

Adieu eenden 
ar cl Adien Hit 
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daan * 

Adieu bzienden allegaer / 
Adieu al’s Wereldts goedzen / 
Deſen Brupdegom Die nemet mu waer 

3. Tot Zoon wil ick mp gaen keeren / 
— ej woonachtigh mijns herten” 

ie 
En dienen hem Daer met grooter eeren / 
Die bie aldus hooghweerdeljck ver⸗ 

ief/ e 
5 is al waer ’t een zegel / 
Gedzucht op mijn herte vaſt / 
ededrucht op mijn herte vaſt / 
Och Bzundegom ghy zt mijnen ſpiegel 
Ick weet ter Wereldt geen lieber gaſt. 

4. Dich hebbe Hem mijn trouwe ge⸗ 
ſworen | | 

Aen fijn eerweer dige rechter haudt / 
Ge boren hep ick geheel berioren :_ 
Derdwaelt in t Babnlanfthe lanöt / e 
Qu wil ick hem trouwelijck bp blijven » 

matt, 4. 4, Dijn Wwaazden fullen mn boen/ 
3 ze 5 ijn wooden ſullen mp hoen, 
por, 1855. Seen hoerdern en wil ick bedrijven / 

Als ander Babelſche Dochters doen. 
5. Lof Pꝛrincelijcke Bader verheven 1 

Tof es 0D Godt / alder Weeren 1 * 
eer 

pon Die looft u alle haer leben/ 
Dat fupber en vern Maeghdeken tect 
Jeruſalem dat wordt ap-getimmert 
Waor u Soon Emanuel/ 

| Door u Soon Emanuel / 
zl _H krachtige hande ís niet vermindert 

Al houdt het De Wereldt boor apenfpel. 

Het € 

— 
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5 Dede vluchten. 

ede en - 

Het hondert ende thiende Tie
dt / 

| Vaa JEPHTHAR: 

Ode wife: 

Rofekens in de Mey. 
ee + pe di. Es Te | | 

we LÀ [Ebbets cen ſtrijdtbaer belt gevsFutte 1 | kb 

maecrt/ vant, (nat 

Dan een Boere gebaer | 

oa Gileads Sone / maer kreegh daer ndr 
| reke ten/ Meer echtelijcke vruc u worn. s 10 HER 

& Uig bie groot waren, fp Jephtha 58 

5 2, Ant lautfchap Tob daer woonde hy OH 

e End’ hem meten by | if: 

Peel laofe rel haer Cen 
Hit 

Werdt hy ; na efen LIJDA 

Quamen de Ammoniten in t pleyn 

Om te ſtrijden. à sli 

3: Omte feijen adik Iſrael / 

Dus ban Gilead (Ne ta, RN 

Trocken die ouderen om dert Man / eut.7. 

Dat hy haer hooft ſoud weſen / 
It 

gn deden hem goede beloften/ ban
 | | 

Allen defen. | | 

4. Indien hy de Kinderen gan Ammon 

met Godts hulpe verwon / 
hk 

Doo fauden Die van Gilead ſtaen 
! 

Onder Jephthahs gebieden) / fi 

Oy fulche beloften is hy gegaen 
| t 

mét hen · lieden. 
EK 

ee Den Koninck ban Ammon hp vra⸗ tint 

gen lies ud. zr, 139) 
Den waeromme / fiet 4 3 Í Rif 
Dat hy hem er F GEND) en 

t 
di 
A 
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en Koningh gaf antwoorde: 
Om dat Iſrael nam / dat my 
Coe behoorde. 

6, Als ſy quamen upt Egppten-landt 
Met geweldiger handt/ 

Pam,21 rs. Dan Arnon aen/ tot Jabok toe,/ 
En tot aen Die Joꝛdane: goe «rn 
Geeft ghy't mp weder / ’t ffactalin’t * » 
Ce bergane. 

7. Jephthah onchood goe ontfchuld 
hlaer/ 

Doo: Afrael/ maer 
@enkoningh fijn reden níet aen en nam 
Gelijck den opftiaaten/ 
Maer 's Meeren Geeft op Jephthah 

quam / 
t' Sijner baten, 

8. Jephthah ten ſtrijde van Mizpe 

eBeloofde en fpzach ub. rr, 40. Beloofde en fpzach : 
3 © Heere) geeft ghyſe ín mijner handt / 

En ich met beeden heere 
\ Genen offer fal ich u met brandt 

Ï @oen/ o Heere. 
9.200 wat unt mijn Wupf-deure foet 

AT kamt te gemoedt / 
Dat fal ick u offeren dan/ 
Dus met d Iſraliten 
Dooꝛ Godts genade hy verwan 
d'ammoniten. 

* 10. 2 Beed / alſoo men leſen mach/ 
| Eenen (eer graoten ſlagh/ 

| Dat d Ummoniten ſeer confung 
Derlooren twintigh ſteden/ 
Alſoo dat Jephthah weder thus 

Quam 
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,ſedekens. 29 1 

Quam met vreden. | 
11e Daer als he voor fijn huys quam 

fiet) | 
Och wat meerder verdriet! 
Sijnlieve Dochter hem te gemoedt 
@uam/met repen en tambaeren/ 

Dan dzoefhept mocht hem al fijn bloedt 

Wel beroeren. | 
12 Hy en hadde Kinderen groot noch 

klecn/ 
Dan dees Dochter alleen) 
Bp ſcheurde fijn kleeders / en heeft ge⸗ 

| cut: 
Aey / mijn Wachter getrouwe) 
Poe bupght ghũ mer neder Mdzoefhepdt 
En in vrouwe? 

13. Want ich heb totten Heere ſaen 

Mijnen mondt open gedaen 
uier ick niet weder⸗ roepen mach 
NIS fijn Dochter dat hoorde) 
Du gaf verduldigh met verdragh 
Sulck antwoorde: 
14. Mijn Dader hebt ghy geopent u 

mondt 

Cot den Weer in't verbondt / 
‘Doo ftel ick mn ſelven in u handt / 
Doet foa ghy hebt geſproocken⸗ 

Na dat u Sodt aen uwen Vyandt 
Heeft geweoocken. 

se Maer wilt mp toelaten alleen 
Dat ick gae/en beween / 

Met mijn Geſpeelinnen alan/ 

Op de Bergen verhelꝛn (don: 
Cwee maenden langh mijnen Maegh⸗ 

Eujongh leben, 
Ds 6ESY 
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LO schriftuerlijcke 
16, Sy gingh na Daderlijck eofifcnt en 

det haer Maeghdehkens jent / 
Beweenen haer Maeghdelijckhendt / 
Die bergen op en neder : 
En op den tijdt Lan haer gefendt 
Quam fn weder, 
17, Den Dader boldede doen fijn beloft « … 
Met fijn Dochter/maer oft 

AIn fijn berte was dzoefgepdt kleen / 
Ooꝛdeel elch met verſtande / 
Gegeven heeft hy haer tot cen 
Offerhande. (ſchult / 
18.Syen hadde nopt aen eenigh Flan 

En elck Laer berbuidt,/ 
Dier Dagen langh verſaemden haer 
Die Gfraelfche Maeghden / 
Gewoonelijck dees MNaeght eerbaer 
Sp beklaeghden. (Dient }: 

Aom.r5.4. 19-®it Doen ban Jephthah tot leevinge « > 
oog elch Chziftelijck bziendt / 

Apot. 2.10, Dus weeft getrouw ende conftandt/ 
A { Mem.rz.r, Offert Dat lichacm doodigh/ | 

En houdt Godt u belofte Avant - 
luce 10.31. Een is noodigh, 

— — 

Het hondert negenthiende Tiedt / 
Op de wijfe : 

e Alle die in Zion Zijt. 

Ofte: 

Jonckheydt den tijdt is hier. 

. R Enn Maeghdelijck pnlaer/ 
En Tir 3.14. d Des lamg Beundt en huyſprou⸗ 

Kpo.ar.1e. Teedigh cerbaer we) 
En 
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| 4 Liedekens. 

Den Bzupdegom bekendt/ 
„… Blijft totter doodt getrouwe) 

e{n vaoefpoedt en in rouwe / 

Al fchijnt ge-endt | 

Perbolgh/ljdens torment / 

t Liſtigh Serpent 

Coont u feer delicaet 
Alle vijchen der Wereldt // klaer / 

Schoon en heer lijck beperelt / / maer 
De Wereldt die vergaet 

Met al haer luften quaedt. 
2. d'Eerſte Wereldt eolaes: 

Die hadde vreught mm DI Jen 

del en dwaes 
Die ban Cains geflecht 
Den ruymen wegh in gingen / 

Eten/fpeelen/en fmgen 
Dagh ende nacht | 

Bas hier haers levens pacht / 

Maer als ment acht | 

Op fulch een weten flaet/ / 
ien fiet hoe ſy gevaren) / ſn 

Al die welluſtigh waren//fjn/ 

De Wereldt die vergaet 

Met al Gaer luften quaedt. 
3. Get landtſc hap Dodare 

Was water-rijch gepeeſen / 
Deer luſtigh / z 
Gelijck een Paradijs * 

maer om haer godloos weſen 
Is geworden mIts DELEN 

SEenen poetsafgrjs/ _ Sp, ic. || 

Aoockende noch peopijs/ ze IN 

Cot cert bemijs mfnaet | ii 

| gende opſtinaet Der baal gepdt Op rs Aldns 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvest LLC. 
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Genef.3. to 
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« Holzer 4 
Geneſ. 6.7. 

Mat.24.37 

Aute 17. 208. 

Geneſ. 44 PETE 

kit 

RE 

Joh. 
Gen. 13. 10 94 

Gen forige, 1 
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eG chrittuerlijcke 
Aldus men 's Wereldts vijchen // ſiie 

@faí, 13. 19 Ongeſtadigh gelijck een//riedt : 
De Wereldt die bergact 
Met al haer luſten quaedr. 

Eſai.3.19. 4. D'AIDer ſchoonſte Babel / 
Dooꝛ ſondige abunſen / 
Is woꝛrden nel 
Een woonſtede ſeer bul, 
Dao? Dꝛaecken ende Strupyſen/ 
Im palleyſen en huwfen, 
Daer ſinght den Upl/ 
tIs eenen woeſten kunl / 
Dzeeſljck gehupl 
Ys daer / ſonder verlaet: 
Den toopne Godts verdzogen / / doet 

Eſai. 13, 11. Den opgeblaſen haogen//moet/ 
De Wereldt die bergaet 
Met al haer luften quaedt. 

Eſal.27.3. 5. Vaer ís Cyrus de ftadt/ 
Met al haer fchaon katheplen £ 
Fijckdom en fchat/ 
Koopmanſchaps habe groot / 
he, pas marckten 5 —— 

| Die boer met zijden feplen/ 
Eſai.26.4. Dooꝛ wederftoot 

Werdt eenen ſteen-hoop bloot/ 
Alwaer ter noodt 
Den Viſſcher metter daedt / 
Om drogen uut fijn netten / / ſpandt 
Hier is wel op te letten/ want 
De Wereldt die bergact 
Met al haer luften quacdt, 

6 6. 6, Hier om / o Duan wilt 
Doh ao · ac. Neerſtigh zijn/om berwinnen 

Met zweert en ſchildt/ 
Den 
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|L iedekens. p mid ij 

| vorſt der Wereldt loos/ ph f.2, 2, 

ã gock niet Beminnen 1 Aoh.2,rs 

De Wereldt / noch Daer binnen 

Haer dingen baas * 

Maer foo u Godt verkoos/ 
Neemt waer altoos is Gpheſ.4. 1, 

Der beroepingen grat | 

Wilt —— —* wercken / / deught / 2 Ptr.i.⸗. 

Want foo ghy Wel gaenmercken // 

De Wereldt die vergaet (meugt: 

Met al waer luſten quaedt. 
7. Fecht op de handen ſlap / erage· 

Die loſſe knpen ilt ſtjven / Phil.z.30⸗ 

U borgerſchap | 
Is ín den Wemel foet / Deb” zer 
Shy en hebt hier geen blijven/ 
Dus foecht door Des geeſts drijven Beba. 1 

Een ſtadt / daer goedt n 

Pan die als overvloedt / 
Ja wat qhn doet / 
Na't eeuwigh leben ſtaet / Hue 22.3 

Want die Godts rijcke derven / /ſal / 

Wat baet hem hier te erven / /al: 

Ve Wereldt die bergaet 
Met al haer luften quaedt. 

8. Ber boofer heer lijchhepdt Marh.6 
Is dreeck en eenen Worzme / 62, | 

us ftaet berepdt/ 
Met vepne liefde begordt / 
Na Chꝛiſtus foꝛme / 
Want met haſtigen ſtorme Apoc.i ð. 

Werdt op ecn kort 
Groot Babelunt geſtort / 

Als dan en Wordt 
Preught/ fpel aart cieraet/ 
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295 Schriftuerlijcke | 
In haer niet meer gebonden // ſchoon⸗ 
Verooꝛdeelt totter ſonden / / loon/ 
De Wereldt Die vergaet 
Met al haer luſten quaedt. 

Apo.i? 14. 9. Die Appelen ban haer 
| Sielen luſtigh begeeren 

Sullen eenpaer 
Dan haer nemen de vlucht / 
Sy ſal moeten ontbeeren / 

Alhaer pdel generen 
| Werdt fander Geucht/ 
Mat.24. 30. Als Cheiſtus in de lucht / 

Met groot gerucht/ 
Alle der Slangen zaedt 

©: 38,19 Dan hem fijner onweerdigh // drijft 
Mute 13,3. Bant ont Dat onboedtheerdigh//Llijft 

De Wereldt die bergact 
Met al haer luften quaedt. 

ro, O Princelijthe Maeght / 
Wilt uwen Heer aenkleben/ 
fn als u drzaeght 
Ha fijrten Wille ghy/ 
Soo werdt u gegeben/ 

Or Vop.z.rs Met them eeuwigh te leben 
Fr U02,r5.4g. Gelyck afs bn 
PU z23. Geheel vo komen ban/ 
4 Aoh. js,2e we Wereldt/ſy 

Die u droegh grooten haet/ 
Die fal dan moeten Wweten//ichieë 
Aſſchen ander u boeten//hier, 
De Wereldt die vergaet 
Mebet al haer luften gquacdt. 

le 

2 
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ICaCKENS. 

__ Op de wijfe : 

Ich weet een reyn Cafteel. 

ke Breed uhuys terftondt/ 
Gh meught niet langer leven / 

Al zydy nu geſont / 
Schoonheydt falu begeben: 
Al zydy ſchoon en rijch/ 
Ghy ſtaet foo wanckelijck / 

Wat zijt ghy meer dan aerd en flijch/ 
2. Ulft Bode den Heer belieft 

Doo moet ghy ban hier fchenden/ 
Al ſtaet ghy baft gegrieft/ 
Als bloemkens aen Der hepden : 
Deer koet is uwen tidt / 

s ant gp dat feecher zt. 
at de ure komt metter vlijt. 

3. Heeft ende Wilt berftaen/ 

men Gindt het klaer gefchzeben : 

Dat ghy den wegh moet gaen / 

Niemandt is hier gebleven: 
Salomon was ſeer Wijs/ 

Abſalon ſchoon propijs/ 
Sy ſin vergaen geljck het ps. 

4 Sampſon groot ende ſterck / 

Herculus hoogh Lan moede / 

aid heeft menigh werck 

Gedaen/ gelijck de beoede/ 

En zijnfe niet al doodt 2 
Niemandt daer over ſchoot / 

297 
Pet hondert twintigſte Liedt / 

&fat, 33.10 

1 Petr.r.24, 

Ge eſ. 3. 9 
Pſa 9043⸗ 

Deut. 32.39. 

Pf. 103. 15. 
Job | 4. 1. 

Aap. 2. Se 

r Cona 2 
… He 2. 13.14. 

1 Co „32e 

Fud 1 63e 

Judi.16.3. 

27. 

1 Coït.z. d. 

Pſal. 85 4e, 

De doodt fpaert niemandt kleyn oft Rom. 5. 12, 

groot. 
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chriftuerlijcke 
5. Ghy Jongers fier en ſchoou 

Waer in wildn berblijden : 
pr. 10.12. Det is het laetſte loonñ/ 
Seneſ. z.9. Eer aerden moet ghy glijden : 
B ms6.12. Bedwinget unatuer/ 

Sijn Die zijt m u fleur / A 
B 12. Want gp en weet noch tijdt noch eur 

la,826,7. 6, Princen/ Weeren gemeen / 
tin ‚gare Wilt mtijdts ſterben leeren/ 
Manas 10’ Soo meught ghy groot en kleen 

4Eſd r. 26. Met Chiaiſto jubileren/ 
&Goltof. zr DC lin Wereldt laeckt / 
rees, Na Chꝛiſtum den deer haeckt/ 
Mar.13. 35. Zijt altijdt fober/ ende waeckt. 

— ee TE 1 GO GN 

det hendert een-en-twintighfte Iiedt #° 
Op de wijſe: 

Vap Engelenbargh, 

Ofte : 

Wrolijch weeft doch in « ge- 
moedt, 

te KK Eminde Kinders berftaet dit wel 
| Dat ick u hier in ſangh Lertel/ 

Mal.3. 10. Wilt php niet baren nade Del: 
Eai, 1. 16. Dan quaedt moet ghn wkeeren, 

Syprasi rz. En reefen Bodt met goedt opstel 
Ep efGa2 HU Ouders maet gn eeren. 
Crod.zo,r, 2. Ghn moet eeren u Ouders fiet/ 
on. Wat fulchs de Deer u Godt gebiedt / A 15e En doet oock niemandt geen berdziet 

Kabaut niet achter ftvaten/ 
Mant ſulcks betaemt de jonghendt niet 
Die ban ’t quaedt wil af-laten, 

3 Óju 
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Ghy moet in 't booten weſen ſnel / fate. nrs.
 

Tracqb in’ ſpzeken / foo doet 
ghy wel/ 

Zijt manierlijck/ en niet rebel / Phil.⸗4.5. 

met deughd wilt u vercieren: — Ike 

En kijft oock niet alg Rind'ren fel/ / 2Pꝛtr. Se 

Die roepen ende tieren. Ephe.4. 31. 

Schout oock alle lichtveerdigh fchijn ati pers, 
De leugens laet beer ban U zijn / Bap. it. 
Mant eicken mondt die lieght hoozdt 

mijn: ‘ 
Die doodt t fijn epgen Ziele/ xpot.:1.8, 
En beenghtfe inde Helſche pijn/ Apot a⸗r.i 
Ant teuwigh bpers vernielen. 

* 5. Altijdt branden fander endt in * —* 

Die Helſche gloedt / zijt Dit bekent / ps fs 

Daer de guade met groot torent Npot; 19.20, 

Pan boven neder gefmeten mMat.25.47. 

Vozden/ eeuwigh deurt haer ellendt / 

Wilt dit doch niet vergeten. 
6. Als die goedt doen / krijgen te loon / LPOL.7 9% 

Kleeren ban zijd/ iu s’ Hemels troon, APO g.Be 
ats ap Ss. 17. 

Op haer hoofden een goudeu kroon / —— J 
Pan vreughden ſullen fp ſingen / Arot. 14 3e 

Een nieutwe liedt / feer fraep ban too 
Op goude firaten ſpringen. | 

7, Wie firaten fijn baugoude fijn/  Apoz.2re 
Daer fullen Gods Linders vrolijck zijn J ek lb 

En blincken wrd 2 * ſchiju / le deet 

Al in des Hemels trooue — 
Ja in haer Daders rijck hoozt mijn / 2* — 

Sullen ſy eeuwigh woonen. doris 

8. Hetis welrecht, o Kouchepdt foet: 
Dat wy loben Den Prince goedt / Pet.i. 19. 

Die ons verloſt heeft met fijn bloedt / Eſal.6i.i. 

Doen wy waren gebangen * 
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200 Schriftuerlijcke 
Tute 15.21 Dan den Sathan geheel verwoet 
Geneſ. 3.. Daar ’tbedzach ban der flan gen / 

9. Oozloff ‚e Jeught / neemt dit in 
banch/ 

Dat ië u hier berhael een ſanck / 
Dreef RoD. ali ti Hi Godts oazdeel 

anck 

De Deer toit u betwaren 
ef ch wemch u a! qhu fyrwstheng krank …… 
Gen faligh heden Tare, 

set homert twe en⸗ twintigſte Lied 
Op de Wijſe: 

Godts glory ende heerlijckbeydt, 

Dn Mewelijckers met namen 
Beoeders / Suſters plenfant, 

U Brief end't lietjen quamen 
Op Eeffel ons ter art 

| Waer doop ons liefd’ foo brandt / 
Dat wy u fepnden Weeren 
Een liedt/ na u begeeren) 
Ul is kleyn ons verſtandt. 
Ant Tiefden wp u ſchencken 

Au weer een goedt bermaen: 
| Dat ghy altijdt wilt denchen 
1 Er 5.2. Op den dagh die haeft komt aen/ 

Als Godt oordeelen fal gaen/ 
End’ de fentencp flupten/ 

Marso 4 Gaet ban mp /blijft daer bupten/ 
nend 0e gr Die quaedt heeft gedaert. 

3. Dees dadh/ wilt het gelooven / 
sau. 4 te Doo Ialachias fcheijft/ 
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rra 

‘Dal branden alseen ob / 
Wie quaedt end’ onrechſtijf 
Oft godloofhepdt bed zijt/ 
WO orden by ſtroo geleechen/ 

Dien dagh ſalſe aen ſteecken / 
Datter wet ober blijft. 

4. Wilt Dit gedachtigh weſen/ 
Naer Hat ghy gaet by ſtrart / 

En denckt dock dat wy lefen/ 
Wie niet af ſtaet ban ’t quaedt / 

al roepen om genacd’ 

En t ve dat eeuwigh fal branders 

Iet knerſſinge der tanden/ 
Maer t fal dan sijn te Laet. 

s. Dzienden / ’t fal dus gebeuren/ 
Dus fiet hee dat ghy't maecht/ 
Dat gijn tat geener weren 

De eeuwige pijne ſmaeckt / 

Dus bidt doch / ende waeckt / 

Wilt ü altijdt vercieren 
met deucht end’ goe manteren/ 
Want defen dagh genaeckt. 

6. Defen dagh fal aenkomen 
Als men daer minft op acht / 
Dus ſtelt u / als den bomen 

Cegen deg Dupbels macht / 
VDeymoedigh op de wacht / 
Wilt u lampen berepden/ 

‚ WD Brupdegoam berbepden/ 
Sp dagh end’ oock bp nacht. 

7, Al die wacht met verlangen 

Na Deeg Beundegom foet/ 
Sullen de ſtem ontfangen: 
Ghn uptberkozen goedt/ 

naomt heeft lichmet der — * 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
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Lute 18, de 

Coll, 3 12. 
H 
é 

aat, 25.138 0 
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If 
* . TARR Epbe. 0: CNR 
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9 
* Mat. 15 ‚re 

4 
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A Beupdegom fal berklaren / 
In de wolcken openbaren, 
Treckt hem nu te gemoet. 

| | 8, Ban fullen mede trecken 
Aat, 15.10, De dwaſen / na ſchrifts bediedt / 

Die haer booſhendt bedecken / 
End’ geeren een Chꝛriſten hiet: 
Maer Godt/ diet al doo ſiet / 
al haer te antwoordt geben: 
Ghy hebt booſheydt bedzeben/ 
Gaet wegh / ick ken u niet. 

9. Ban fullen fn berfuchten/ 
Pat god'looſe getal/ 
End’ weten niet waer bluchten/ 
Daerom ſullen fp al 

373 Troepen met graot gefal: 
616, Bergen wilt ons bedechen/ 

De Rechter kamt hier trecken 
Die ons verdoemen fal, 

10. Ban fullen d' uatberkoren 
Dan beeughden end’ jolijt 
Haer ſtem oock laten haaren: 

EEE Nu mogen wa zjn betblijdt / 
 EPete.r.3. On hebben na Defen tijdt 

| Gehadt foa groot berlangen/ 
u fullen wr ontfangen 

2Cim.4.8. Oe kroon gebenedijt. 
| 1 1. Drienden neemt dach ter Herten 
Mal. 3.18. Dit groote onderfchendt,/ 

Als d' een met pijn end’ fmerten- 
Eeuwigh huplt ende ſchreydt: 

BEN Als dan Godes bolck fendt/ 
| Can Wy hebben den firijdt gefireden/ 

70 Ong geloobe broom beleden, 
De kroonis ons berendt, 

12, Oozlof 
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12, Ooꝛlof / dít ’$ 't conclnderen/ 

End’ ons are fondament/ 

deynſt fu al u hanteren 

„4, ed vreught end’ ellendt / 

Dug denckt altijdt om % eudt / 
&hp fuit (na ſcheifts bedieden) 

De ſonden dan wel blieden/ Staar, (jn 

Als een Slangh’ of Serpent, 
4 

13. Ooꝛlof vꝛienden / int leſten 

Soo bidden wy u ſeer / 
| 

Poud ans Dit liedt ECN beften/ 
| 

Brass · 

— 

End fepnd ong een liedt weer / 

Dit ig noch ons begeer / 

Sedenckt u fwacke ieden — 

OSockin uwe geleden, 
Ak aabddhdaks | 

Ick beveel uden Heer. 
| 

md me — — — 

Met hondert drie· en· twintigſte Lied 

Op de Wijſe: 
' 

ed 8 p 

wat wint men nu al blindeliën, 

} he | î A u hc CET Maeg - | 

IN 

8 

\ | 

Moet ich vu eens gaen Dichten / pau 45 E, iĳ 

“Bach in danck Dit fipellicdt SPE ete Heemt doch in Danck DIt TNUPE: Epbe.4 15e ho 
Hot ſiefden het aen u geſchiedt / XEs.14.i8. 

Oft u oft mp mocht ſtichte. —9 
Sꝛeeſt dach den Heer van herten feet et en 

Dan zondhs op doch te DEGEN: — 2 
* — 1 eer/ 2 CEim .4. > 

Neemt geen afkeer / Van fijne ! Eef seal 

Maer wilt fn et tee EMC MEN 5ata.s.17. 
{1 fteijne Get vlceſch daer tegen. Genederte 

3, Mat De Jonckherdt / ſoe M opſes 
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— Dan jonghs op ís genegen * 
3 Cot den quaden/ hoogt Dit befchendt/ 
MO da's Wereldts luft en pdelhepdt/ 

Epher‚2 3. Noe iſt met u gelegen. p 
4. Beſiet of ghy / al ganfch zijt vey / 

@Eob.z.rs. © Maeghdekens gepzefen/ 
Epbef. s‚4. Man's Wereldtg luft en hobeerdy / 
e E03, 13, 5. Jocken / boerten / en fpotterp/ 

Bepzoeft u wel in deſen. 
5. Want ſulcks ſiet behaegt God niet 

—— Men vindt het klaer befchachen, 
Sap. s. ris, Hierom Die luft der jonckhendt vliedt / 
Debz, zo, 3 1, Want Wie De ſchrift te vecht in fiet 

En 2 Mach wel fchzicken en beven, 
J 6.Dus jonge lien / wilt wel taefien/ 

Pſal.41.3. Én neerſtigh ſorge dragen / | 
Waat.1 2.36. Een pdel veen na fchziftg bedien 
F * — eh En fal nier te bergeefs gefchien: 
…… —* OSch / of top wel toe ſagen. 
Raar. 5, 4 JEn met boozdacht / wel hadden acht 
Kar, 5. * Op ons woorden en wercken / 

Waer up gaen/ ſtaen / by dagh en 
nacht/ 

Cori. 6.3. Och of ons tijdt foo woꝛd' doozbzacht : 
en 2,14, Dat men mocht fien en merchen. 
Dett.3, . @p dat Die noch ín Dupfter zijn 

Daer door mochten opwaecken 
Laet u licht alſoo branden fijn/ 
In daedt / waerhendt en niet upt ſchijn 

| O Geught wilt hier nabaechen. 
Lute 12.35, 9. En weeft berendt/ als Petrus ſeydt 
Detiz. 3. —* een geeft ſtil en fachte/ | 

| fet met eenen unt wendigh klepdt / 
CU 2,9. Oft hapz-Dlechtinge plantent/ 

Daer moetmen hem boor wachten. 
| LO, MAG 

joh. je 18 

EOZ.4.20 
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TTO MHELK vk ! 7 /5' Î 

sen het niet cht gaen athten/ 
Zeigck het dickwils wordt gedaen /

 

en denchen ’t fal foo nau niet ſtaen / 

Pitt Sprachs woordt betrachten. 

Ti. Wie kleyne * 5 —* verſmaen Sy
ra. 19. z, 

rack gaet verklare 

ge — van die baen / Lute 16, 109 

Waet ong Dit wel na dencken fa
cu sans od 

„Dat wy niet iu ’t bezwaren. 
jat. 15. 

‚2, Bomen al in — eeutrigfjepdt 
sn ’t oer dat Daer ſal branden/ 

De —8 men altijt huit en ſchreydt 

u nimmermeer trooſt en verbeydt / Apot. 10. 6, 
Mock geen hoop IE — — 

13GSEch mocht MEN bau met dupſent ‚a F 

Gen. 19, 13e 

Apot. 20,14. 

Mat. 22,13e 

Bet * ju ban het lüden / SC 3t 
M/ 

Le dot op heeckel tanden zwaer/ 

En gloepende panfierg 't is waer / tien ol 

Dm deer na te verblyden. ziuce 16, 26 

‚4. Waer ſulcx mach dant niet geſchien 

Pus tijdt is dan verſchenen / Spa. 25.5 

n o Jeucht / wilt wel toe fien 

| oat God verbiedt er
 neerſtigh vlien ——— 

Part baet ſuchten noch ween etn 

15. Maer Wie hier ſchzeydt / ſoo die e
n $.4 

16, 20% 

cha: fendt / 4 4Eſd 2.42 

Dal ri —— verbliden / Ebz.a4.i7. 

fen groote vꝛeught en heerlijckheydt / 

Pus Jeugoht hier neerſtigh om 
arbeydt mich. 4. 14e 

jn Bft boch vromelijck ſtryden. Dar, 5. 4 

‚6, at gl in beeught/ ende geneucht Bw. 47. 16. 
Meught eeuwigh niek — vet peughtdkat. 19,28, 
Dug'ueve Jeught / ſchicktr hak 
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Dat ghy dit Aijck be-erben meught 
Men mach ’t doch niet ontbeeren 

lie acta 16. Want foo wy ’t nu verſupmen hief 
omne, Om ’t blenfch luften te boeten: 

| ONT Salmen 't namaels met groot getier 
SEſa.66.24. In een onupntbluſſchelijck bper 
\ Sap.s.s. Eeuwigh beklagen moeten. 
Dolan 17. O Jeught! waer ghy gaet/ ſtaet 

oft ſit/ 
Houdt dit in u gedachten / 

‚ Balm 15.2. Op dat Gn wandelt onbeſmit / 
Want dat wy recht betrachten dit / 

æxꝛ ꝛi.32· tWaer wonder Dat wp lachten. 
rpertn7e  ,g, Deeeſen en beben mach men wel / 

ES amaai Als men ’t recht gaet dooꝛgronden 
| SRANAN Den fchzichelijchen tooren fel, 
| Die den genen boor komen fel/ 

gie niet reyn woredt bebonden. 
Aute 21.33. 19. Dus houdt goe wacht / dagh ende 

nacht / 
| Bat. 25-10. Wilt u ganſch berendt maecken/ 
Epheſ.5. 15 Wandelt booefichtigh Wel bedacht) 
Spꝛr. z5.a7. Eu bidt den Heer hier toe om Kracht 
te is.i. t Tyn nooteljcke ſaecken. 

gi Een 4e hi) mijn liedt 
| Wilt het ten beften keeren 
* Upt lie foen ís 't aen u gefchiedt/ 

al0:,5.14. Ick kond’ het gualijck laten fiet 
@ooru groote begeeren, 
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— 

Op. de Miſe 

Ick heb gefien den tijdt. 

1 FJ Gt fchepden is nacbu 
He ich vriendinne / 

Dacromfoamaoetick DP — 
Loch wat fchencken upt minne : 

Taet ons met hert en ſumen 
Staen nae balmaechte deught / 
Ou in Godts rijcke binnen 
Namaels te zijn verheught. 
zet hert / ſin en gemoedt 

et ans Doch hier nahaccken 
Al valt het tegenfpoet 
Door qua bupen en kaecken / 
act ons biddenen waecken / 
Om niet warden verraſt / 
Dat Lup niet gut en. raecken / 
Ancker / vaer /touw/ zey / maft, 

3. Al om te varen voort 
Doo: golven ende baren / 
Pact men Met goectaccoort 
Die tuugh Seer wel bewaren, 
En oock niet drae berbaren 
Al koomer ſtormen groot/ 
Us een Bootſ⸗man ervaren / 
Betrout op u Piloot. 
A4. Want hp ons in Der noodt 
Lan bevryen ban ſneven / 
Doo wyy ons naeckt en bloet 
Dꝛywilligh overgeven) 
@n hem alleen genkleben 

Die ons gekocht tduer; 
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Det Hondert vier en⸗· twintigſte Lied 

Mt. 20, 3* 

Gant. 7.341. 

Colo. 3.23. 
1Ceſ. 4e 13e 

4Eſd. 2.45. 
Pꝛop. 2.10. 
Mat. 5. On 
Gal. S, 17e 

2Eim, 3.te 
dL ut. ar. 33e 
1Pet. s. é. 
2 Jol) Le Se 

Zat. j. Se 
Plal4s.5d 

Ela. ar, 14e 
Fat. 7.25. 
deb2. Ss. 17,l 

Eſai. 43. 2e 
Joh. 83 le 

Act. Oe 6, 

1C — 6. 0 

Men 



$ ele Ì - | X 

ans. var, Men mach hem felfs niet leben/ 

eed * Dit valt mijn vleeſch ſeer fuer. 
5. Hier over had ick wel 

| | Ce fuchten en te klagen / 
Gal5. 17. Want mijn vleeſch / feer rebeb⸗ 
| Gaet mp foo dickwils plagen/ 
Mat.26.40 Ben geeft wilt 't niet berdzagen/ 

Web. zeide Dus hoef ick in den ſtrjydt 
*8*7. 1Ce weſen alle dagen. 

SAW 5e de Adieu ſchelt mp nu quijt. 

Bet hondert vijf· en twintighſte Xiedt / 
Hee dat men den Schepper kenne n ſal, vytde — 

fchoonheydt der Creatueren. 

Op de wijfe: 

| © domme Jeught / vliet joucke 

| heydts guade luft, 

te O Wonder Godt / Koningh eu 
machtigh Heer din 

dit Ghy fit hoogh / en ſiet inde die
pte neer / T 

Dſal 113,5° Shy fiet op Menſch t gefchapen Creas br 

tuer / 
at blijckt / dat blijcht/ / ke 

Da plijcht aen alu wander en beftuer. . 

Bhy hebt o Godt/ geſchapen hier 

| bert Meuſch | 

Get, 5,26 Fa 't eygen beeldt / volkomen na B 
| 5 | 

ne 
<A Kk 

En hem 5 u wercken al/ 

Die chy / die GIP 

&; bt fonder getal. @ie ghy geſchapen hebt ſi TO bet 
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rechten 

Maet Godes geeft u lepd ke fn a U geeft u lepden na fijn 
Weeft maer getrouw / en bolget de 

hem foo naer / — 
Pan fal/ dan fal/ 
Pan * geen dingh u laſtigh zijn te 

er ä ® 

4. Al wat ghy fiet / Dat Dient tot lee- 
ringh ſchoon / 

t Hindert u niet / maer 't ſtaet u al Suy. zo, sd 
teu toon/ 

tMaechkt u maer baft/ heel ſeecker Mam,r, zes 
en gewis 

„Pat hy / dat hy/ 
Pat hu alleen Schepper ban alles ís. 

s. Aenſiet de Son/ blinckend'aen ’t DAL 15.18 
Fixmament / 

En ee — Maen / die geeft haer ſchijn⸗ 
el jent / 

Die Sterren klaer blinchen alg krifta: Ove 43 ed 
ijn: 

‘doe fchoon/ hoe fchoon/ 
„doe ſchoon moet dan den lieben Schep⸗ 

per zijn & 
» 6, Die boomen ſchoon met bzuchten pra, 104.16 

delicaet / 
Elck heeft fijn ſmaeck: 't heeft ſchier 
‚geen tal noch matt. 

En op paer tijdt beengen fp bzuchten 
eer: 

Bie han, wie kan, 
Die kan u lof te recht Aᷣbreyden Deer t 
8 5, De —— ſoet / vol lieffelijck Dfa. roa 115 

gelup 

| © 2 Clk 

8. © edel Meuſch/ betracht u 
ftaet/ 
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Elck met Baer ‘toon brepden ueere 
upt / 

Als ick Dit hoor tek. moet verwon 
dertzijn — | | 

En denck / en dench/ 
AM HIT En denck hoe ſchoon moet Der den 
| Schepper zijn. | 

Mat.6. 29. 8. Die bloemt jes fier elck een heeft 
——— ſijn coleur / | 

Elck heeft fijn acrt en fijn bpfonder 
geur / 

| Pet getungt al u wonderlicke macht 
| Deze43e39 Dat ghu dat ghut/ 

Vat ghn ’t foo onderhoudt Booz ui . 
| kracht. — 

| 9. Die krunden groen: Lol reuck et 
medecin / 

Pſa.104.25. Elck heeft fijn aerdt: den MWynſtoc 
| heeft haer. wijn / 
Pet grasdaer bu berbeepdt oock & 

wen rr * 
t Dypzupt al / t tpeunt al / 
J 3 al wat u genadelijcken bof. 

Pla. 10424 10, Als ick hier ſie wanderhichkkt: 
lendt / * 

Dooꝛ u wiſheyt geſthapen en berendt 
Ick denck Dickmael / O liebe Cl 

ningh ſchoon/ 
Hoe foct / hoe Joet/ | 
“Poe foet zt ghy Daer boben in u 

thꝛoon. 

nn — — 
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Bet hondert ſes⸗en twintighſte Liedt / 
Vandefgracht der Liefden, ende wat. yinata | 

Goddelucken Menſch werckt, bii f | 

Op de wijle: 

Een Mey Die komt ons by en 

ſeer bly. 

FE VLiefde ſpoet / / altjdt en doet 

ger geen Dat tot het alderbeſte pens al 

dient / | 

Sy aroevdt, fa bloepdt// al heen / en 

vloeydt E | 
Daer fp int alderneder ft plaetft vint 

DSaer toont fp dan haer macht/ 
it 

Want s is alleen De Kracht 8 Ki 

Waer daag het al kau gedragen zin/ Cor. 13-7 —94 

Dꝛuck ende gepijn// £° it medecun “it 

Die ’t alie verſacht. (wenſch | 

r. O wel den Menſch / / Die ſoo na | 

ft altijt tot fijn vertroofter | HEt 
€ u rik altijt tot 11) | 

Die niet en ig vermaſt Van laſt / il 

Maer al founder verdriet MEL grach 
| | 

| Feeft/ 

 Goddelijck ‘rin } ghy die door 
ob. wall 

u wijſheydt — 

| Bp Menſch u voeght al door den geeſt 

Heelt ende —— gelijck men leeft il 

Die uwer berbepdt. 
Hit 

3. Want ghy feer tem // doet op u ſtem 
Ml 

Daer ghy te recht wel wordt GEND Epos, zs2e, 

ot weeght oberlupt foet gelupt ZI * pn 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ASH 



Pſalm 36, 
Gant, 2.5. 

Dooꝛ u goethepdt komt ghp den Jend » 
foo naer / 

Waer ‘t Menſch fiet hn verdwijnt 
Daer Dit licht in hem fchijnt/ (fangh 
En finght met bzeughden een blnde gez 
Eer eeren tot dank / nont foeter gehlank 
2020 zijnde ban pijn. (daer 
4 Ô lief Minnaer//lepdt ons doch 

Shy met u lief getal eeuwigh fultzijn/ —_ … 
Dooꝛ Dit foreeft// in uwen geeft/ 

Ipa, 3. 2e. Daer ghn ons aen doen fult de klaer⸗ 
Dit onnoofel lichaem (hepdt dijn/ 
ult ghy daer feet bequaem 
Dercieren met vbreugden ín uwen troon 
En geben ten laon// deg levens kroon 

Epe. 3.12. Gen Pemelfche naem WEN Eat PERL DLD eben | 
Het hondert ſeven en twintighſte ied? 
Hoe dat den Menſeh fijn eygen wijfheyt moet _m° 

affterven, fal h y Gods wijfheydt deelach= W 
tig worden, Stem: Het hooghſte goedt. 

— Me bziendt drzaeght u ootmoe⸗ 
digh ſtille / 

Soo ſult ghy doen na Godes wille/ 
Coz. 3. 18. Wilt u vermeten niet// te weten pet 

Coꝛ.8.a. 

Eo3.5.16, 

Als onnooſel flecht/Dan kanGode recht 
Als onnooſel flechyt neerdalen/ 
En met fijn geeft u heel doorſtralen. 

3, Baer Menſch bermepnt nach pet 
te weten / 

waer zijn berborgen Gods fecreten/ 
Want hp de Wijf hendt is// feker en wis 
95 bloent in’t gemoet/ lieffelijck en fact 
dp bloepdt in ’t gemaedt fachtmoedigh 
Met lijn genade aber bvloedigh. 

‚3 W ACE 
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| | mom. 8 14, 
Ee aer odes geeft Geeft fijn regieren mom 

À Barr att den RENS na Gods be
ftiete ent 

pt liefden is Den gangh / / NIet upt bes 
| 

anck | — 

— Gape wil // gaet hy bly en ſtil / Pe
irx. 

maer upt bape wil ok id | 

Sods wegh / ef komt alfoo in vreden. 

… 4 God heeft — 

S dienen hem ſonder Le Waren 

| Sn lieve foete ſtem / / is hon
igh ſem / palm r1ë, 

‚— oo het Gode voeght // ſoo iſt haer 
193 

gendeght 

Soo het Gode voeght te dzagen
 / 

Soo iſt haer lief en wel behagen; 

Wet hondert acht · en· twintighſte Liedt / 

Over ’t afſter ven van eenen goeden vriendt, 

Stemme : Nero de ſchoonſte. 

’. t kan bergaren) kan ooch Paed. 3.2. 

pe weer fchepden/ 
| Hebr. 12e * 

Soo veel belanght het geſchapen deel, 

De geeft is eenigh / en kan van bepden 

Miet ſcheyden / maer blijft eenigh geheel. 

2. De liefde Gods Is niet gebonden 

gen ’t fichtbacr wefen oft Creatuer / 

Ul heeft de Dood het lichaem berflonder Mat, 10,48 

‚Geen dat wy * blijft win ge 2603. 3. 3. 

„Do is de vriont ong Dan met ontno | À 

ag maer * chepden en im De ruſt / 2Jim. 440 

Sus geeft berfucht om bp hen te komẽ / 

Om te genieten war ons Ziele luft, — 

ATaet ong te ſaem m’t gebedt opftijgen Met. 
75% 

Poog hem Die ’t alles machtigh is/ 

Hy fal met gracp weer neder nijgen/ 

En ous berhooren Dat is gewis. 

® 4 5. O een 
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4e 6. O eenigh efen reyn ban natueren 
Rede Tele Ghp blijft beftendigh en onberfaegbt/ 
Coz. 15.7, Haerd is eenigh f'ert han niet ſcheuten / 

Dede 1307. Al matter komt de liefd’ Het al ver⸗ 
draeght. 

7. Müijn liebe bzienden den tijd is komen 
| Dat ick met ’t lichaem nu ga van dp, 
Col.ꝛ.4. Nochtans ſoo ſal ick bip fander ſcho⸗ 

men 
Met mijnen geeft u altijdt weſen by. 

| Het hondert negen en twintigſte Tied⸗ 

Zijnde een klachte der Zielen tot Godt, wan 
| wegen’ t overdnllent” Rritys, 

Li Op die wipt: 
Waren ’tal mijn vrienden, 

| 1, Men liefſte lief bol-eeren 
Arp Gijp zt mijns herten ſthat / 
Zant.8.6. Tot uwit ick nw keeren} 

We Wereldt bern ick fat/ 
| Sꝰ en kan mu nr dit leven 
Hil Geen trooft geben; 

k. 2, Gh zijt mijns herten weelde 
Ant midden ban nujn druck / 
Ofick ſchoon lange queelde/ 

Icerarz.5. Hiemandt bied mp geluck/ 
Nal.oo.ꝛ. Hiemandt wil my beſchermen / 

Hoch ontfermen. 
| bfatsagere. _ 3 Ön laet my Dauch beproeven) 

| delle Op dat ick Des te meer 
U hulpe foubehoeben/ 
En nemen tot ukeer: 

mjw 
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⁊ Mijn wegen kont ghy frieten) 

* 

En regieren. 
Ha Menſchelijcke wijſe 

Boud” ick wel wenſchen hiet / 
Ge teber t'uwen pryſe/ 
Dat niemandt wiſte ſchier 
Noch dit noch dat te vinden / 

Omte flinden. 
5. Maer als ick mijwderntogen 

Cen beften hels gewent/ 
Ooo werd’ ick af getogen / 
En in mijn wijſhendt bent: 
Ghny laet mn zjn tot ſchanden 
JRijn branden. | 

6, Want ’t gene dat ick meynde 
Ge zijn oprecht ent goedt/ 
Dat macckt gantſeh over-ennde 
Gen menighte verwoedt / 
Sy fchijnen mm te ſcheuren 
t Aller uren. 

7. O Godt / hoe zijn de oogen 

Perfchenden Lan geſicht! 
Men weet nau Wie bedragen 
Is / of wie is mt licht / 
Pad elck niet fijn geweten 
STufeercten. 

8. Maer ghn zijt die het herte 

Geis m alles maeckt / 
In pijn/ in duuck / in ſmerte 
Giek een de ſpijſe ſmaeckt / 
Na dat het is gelegen 
In fijn wegen. | ee Ke 

| Weef? op u hoede, 

mag Dd — — we _ —⸗ 
Men — —— — — — 

® 5 
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Wert hondert dertighſte Tiedt 
/ 

Waer in geſien wordt de voorſorge Godts 
door den dienft der Engelen ‚voor den gen 
men die in hem , ende in ſijnen Soon Ieſum 
Chriſtum gelooven, en ſijnen heyligen 
naem vreefen , ende is een lof Gods , des 
elderbooghften, 

H za den wife: 
| Al mijn gepeynfen doen my 
| foo wee. 

Bep.s.15. Te F Evigh beforger/ ban de kerck: 
(aplal.se.icse Die u iun lijden niet berfaecht. 
Ber og ©! Godt) gepzefen/ door u werck / 
Beh. ie BGhny ín u boden bperigh waecht/ 
idol. 1,16, De Eng'len ghy tot geeften maecht 
pfat. 154.4. Dat fp onfichtelijch beroeren/ 
| B 3.2. U Dienaren buer-blammen naccht/ 

ſala48. 2, Om u bevelen unt te boeren, 4 
uct 2. 14. 2. U loven / o Weer Zebaoch, 
—9 De Hemelſche heyzſcharen blp: 
hefaí.6,3. Hepligh / henligh / heyligh ig Godt / 

Elck landt bol ban fijn eere 3u ; 
Ban. 7. 10. @upfent mael Dupfent dienden dy / 
Dan. 7. 10, Cren-hondert-dupfent booz u ftonden 
Coꝛ. 12,8. Bhp hebt u bolch/ en Kerck-Chrifti 
Ephe. 4.15, Deel uwer Engen toe-gefonden, 
Plat, 33.7. 3. Wie Leeraers, Die nau gefeth 

ee Menſchen goddelijck beraen/ 
blzen Werengeld’/ omdat fp de weth 

Oes Euangelivms prijfen acn/ 
©sliĳjch u Eng len onderdgen 

El 
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Mie boo, u bzingen ong gebeden/ Tob. 12:85 

Ma u belieben henen gaen,/ Wart, 6, a 

Mock dienen Cheiftuminfijnleden, Mat. 4, 11. 

4 De hepzren ban onfen bpandt Ephe, 6. 1% 

Fijn om ons heren uptgebzeepdt/ Pfal. 3e 1e 

Maer aldernaeft uwe bpftandt —* * 

Den bergt bol vuer ge wag nen leydt. 53 47 
Poor uwer Engelen wercklijckheydt / * 
Beſchut ghp ong levens vernielen. — pet. 16 

Soo wanneer geeft en lichaem fchendt/ 
Sn boeren tot u onfe Zielen. Mute 16. 22e 

5. Alg ong Derloffer / hoogt geacht) 2 LO: 5- * 

Om dat hp ong uw’ wil bedupd’ / Ach. 17, 
Komt met de @nq'len fijnder kracht „ cpef. 1. 74 
met der baſuynen klaer gelupdt. 4R.t 24.3Le 

Zp fullen ban ooft/ noord' / en zuyd 

Moen alle bolchen booz hem komen; Mat.25. 32. 

Wan fal fijn waerde / liebe B2updt Efa. 62 Se 

“och, tat u/ worden opgenomen. bi à in — 
6. O! wie kau tellent groot getal pra. zo4. 

U / en den Menſch / te dienſte goedt? Deb: 1. 14 

Ja wie of konnen neemen fal/ por s. 1E 

We veelheydt awer Eng'len foet 3 spot 1. 20 

Mie doch bermenight warden moet, Fr. 5.0, 
Op datmen dan geen tall’ bereecken sinoe, 7. 1 

Gelijck u woord oock niet cn doet / Bers 

A Is beelte groot om uptte fpzeechen., PA 5- 
’ Isnietfoo’t hoord. 

© 6 Ect 
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Met hondert een⸗ en⸗ dertigſte Liedt / 
Vande geboorte Jeſu Chriſti, 

@p de mijfe : 
Mijn Ziel maeckt groot den Heers 

| GRI. de }, V grblijbt win den Heer/ 
Ghn die fijn woordt en leer 

Dar herten ſoeckt te houwen ; 
Ghn die bol Godes mit 

| Perwacht den henlandt in 
| HU Ziele te genſchouwen. 
Tute 2. 14. 2. Aenhoozt der Eug len ſtem / J Engaet na Bethlehem / 
| Daer wonder is te binden) 

(Webs, r.re. Die Memel ende Herd” 
; Fondeert / en Die bewaert / 
| Men fiet in doecken Winden. 

3. Dees Heere groot van macht 
| En worde niet verwacht / 
FUEL 7. Tendt in een krib berfchoven/ 

Maer het hemelſſche heyz 
Der laet hem nimmermeer / 

F Komen neer/ hem te loben. 
ſ 4, En Die ban goede wil⸗ 

Ootmoedigh zijn en ſtil/ 
Tent Godt waert Dit te weten : 
Ende Derders op ’t heldt 

| Wodꝛdt defe vreught vertelt/ 
De machtige vergeten. 

| 5. De Hendenen dit licht 
J Geeft Godt in haer geficht/ 

Mat. 2.9. En lepd haer door fijn Sterre; 
Die in den Demel woont 
Haer dit groot licht vertoont / 

Srenqht 
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TCM , 6 

Bzꝛenght haer upt landen herre, 
| 6. 3 —— fijn/ f 
“Daer al de wijfen zijn/ maat. 2, 2, INN 

De ffadt in voeren ſtelden / — 1 

Herodes ſeer verbaeſt / | 

De wijfen metter haeſt hj 

Dan Bethlehem vertelden. J 

7. Sy / komende gegaen) | 

&p fiet/ het licht blijft ſtaen! f 

Jeſus ſy ſebbe fagen/ 
Die de Heer is bart al 
Teyd in een Oſſen ſtal / 
Gedenckt dit al u dagen. 

8, Gha geeft Wijck Iſrael Hit 

Godts Soon Emanuel sat. st 
Imnwendigh fult gemeten) | | 

Maeckt reyn u hert en fin/ 

Taet Jeſus heete min 
Over u Ziele vlieten. 

9. Ghy die met hope wacht 
Jeſus met fijn hepz kracht 
Ce fien in De geboazte/ 
En na Godes bedel 
Wout Ehafftí ’t houden wel / | IE 

®eringht door de enge· poorte IE 

“vo. Drienden den loon hier naer Hi 

Sal wefen feer dierbaer / ik 

Weerdigh om na te leben: 9 

Dat Jeſus mt gemoedt | | 

Mocht worden op-gehoedt/ | Í 

Die naer ’t nieu⸗Jaer fal gebr. 4 

Ster met be diep, 

hs | 

— — — F 
— — — — — — —— — — — 

© 7 Vet 
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Ber hondert Cwee-en-dertighfte Xiedt / 

Tegen d'Atheiften, dat zyn de gene die 

Godt ende fijn regeringe ontkennen, 
| Op de wijſe. 

Och Amcrillis. 

J Ickt Atheiften/ 
Wüickt ghy Sopbiften/ 

Wückt alle Die mijn Ziele quelien / 
Taet my den loff ban mijnen Godt herz 

| teller, 
Wijcht alle die ontkeut 

il Godt in fijn regiment / 
\ Bant geen ander regent 

Bt En kont ghn ſtellen. 
f 2. Waer is Godt bonden £ 

Spzeechen u monden, 
Maer Godt kont gn terr eerſten mere: 

| het | (werchen / 
| Indien ghy Wilt / aeu al fijn onder 

| we Weteldt hanght aen niet / 
eb is,s, Gelijck men Dag’ lijcks fiet / 

UR Dooꝛ wiens Kracht dit geſchiedt / 
Wüſt mp Dien fferchen. 

3. Wte heeft foo konnen 
en loop der Sonnen 

| De bafte Dterre/ en Plarieteri/ 
} Elck in fijn loop / foo konſtigh afgere: 

t en 
Dat elck in fijn gelit / 
Soo onberoerlick fit/ 

| Wie heeft geozdent dit / 
Bonde ghp Dit wetei 3 

Balm ze.4. 
l 

| 

4 D’ Sie 
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4d’ Dienlijc — — Aem, 125 

Maer werck volbringen 

wd eert onfichtbaer krachtigh wefen/ 

Dit kont ghp in u eygen hert wel lefen : 

Want ’t geen ghy im u draeght 

Is boven ’t geen ghy ſaeght / 

D'Erbvaringh dit bebraeght / 

t Dal u genefen. 
5. Soo ig den grooten 

Godt oock beflooten 
In al fijn werck twelck hp beſtieret: 

Selijck u Zielu gantſch lichaem veger 
ret / 

Bent ghy: wijſt mijn Godts geeft & 
200 ſegh ick: toont mp eerst 
t Geen mu ig het meeſt 
Waer dood ghy ſwieret. 

6, Ghy fult toe laten 
Eeniger maten/ - die 
Sen Godt/ doch die niet fg alotnme/ Dral, re.rts 

Oy bat u Ziel oock deſen ſtrick ont: 
komme/ 

Merckt op u doen cn laet/ 

Off niet elck lede-maet/ 
Inugewelt en (tact 
Dit ís De ſomme. 

7. Is op der acrdert 
een Bodt bol waerden / 

Boo ift een rjck / doch fonder Ko⸗ 
ningt (ninah/ / 

Sdo ft alleen een Daderlooſe woo⸗ 
Soo ſoudt particulier 
Syn beter ban manter 
Dan 't algemeen beftier 
In fijn bertooningh. 

3, Vast 
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8, Waer rijck of macht//is/ 
Geenſins beracht// is 
Een Septer en een hooghſt gebieden 
Siet at in ’t kleyn / Dit aber al geſt hie⸗ 

en: 
Heeft den Schepper bart al/ 
Alleen Dit ongekbal/ 
Datter pets kan/ en fat 
ijn handt ontbliedent 

9. Doo is hy minder/ 
En meer met hinder Ven/ 
Dan d'arme Menſch Die hier moet ſter⸗ 
Want dees regeert fijn rijck/ ’twelck 

Godt moet derben⸗ 
Pet kleyn is been ’t graot/ 
Pet leben wyckt den doodt, 
Zijt ghy ban wſhendt bloot, 
Soo fal dit kerbene 

ro, Maer geen opficht// ië/ 
Dwanghh noch gericht, / is/ 
waer volght elch cen fijn epgen tuille 
Maer hoogt) en leegh/ bint bier altijdt 

gefchitle/ 
Elek ftact hier aen ecn touw/ 
Hy kan niet foo bn wou, 
Een heymelijch gebouw 
Wat houdt hem ſtille. 

1. Dracght Alexander / 
Of braeght cen ander 
doe Hoogen Pans bol heerlijchhenden? 
Waeromf' haer rijch niet berder unt en 

brenden/ | 
d'Antwoordt werdt u bertelt z 
Ons macht en ons gewelt/ 
Is hier cen pael geſtolt 

act ’£ 
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ww Beneen en baben/ 

Pact 't op moet ſcheyden. 
12, — gen hooger 

Dan eenigh booger ig * St 

zen wyſheodt boven alle wiſen / | ni 

Die of men wil of niet nochtans moe 
J 

prijſon / 
Diens rijcke heeft beſtandt / 

J 

En wiens mogende handt / 

Doop 't geen hy bzeecht en plandt/ 

men kan bewÿiſen. 
13. Godt te gelooben 

Pat meerdert hoop / Ziel / ruft / en min⸗ 

ne/ 
Maer ’t ongeloof brenght Heel ver⸗ 

woefthepdt nme/ /⸗· 

Wie Godts beſtieringh mift/ 
Woꝛdt in hem ſelf betiſt/ 

ij 

| Ee deogh’ en ift/ 4 

n ſjnen ſinne. — 

r * De Creatueren Apot.ʒ.iʒ.. 

Tijn t'alfer ueren 
fl 

@etupgen van de macht haers Heeren / 9 

AL haer beweegnig komt door fijn vér if 

geeren 

Al watter leeft dat ſpreeckt / | | 

sEn fijnen lof unt breveht/ 
ij 

Wie hiet noch tegen ſteeckt 9 

"En wil mit leeren. | 

weeft op n hoedt, * 

ee een a — — ñ — 

. 1 

— —⸗ 

— dd | has 

Det 

— 

— 

⸗ —— ———— — 

——— 

hd 

Pe 
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Wet hondert deie⸗ en· dertighſte Tiedt / 
| Tegen de onmaet des tydelijcken trowreit, 

| Stemme : 

| Engelfche klocke dans, 
| Ofte : 
| Fekhada* voor deſen. 

1. KC Ôn treurigh wefen 
K Hon deuchigh zijn/ 

| Kon bitter ſwaer geween 
| De mart genefen 

@f/mindd’ren pijn 
| ín nare bangighe’en ; 
f Soo Wwaer//Dierbaer 
a Elck traentjen edel fchat. 
Sbꝛz. 3025. Maer op bebinden/dat 
| Sp:38.22, Ha / dzoefheydt veel gehadt : 
| daa beel fchzepen en berdziet 
4— MWodꝛdt het wden minder niet / 
Pꝛov. „22, Maer ’t lichaem moet/ en mats 

28071 2. Daer is een fchzepen 
Luie 7.38. Ben diepe rouw’ 
Hi Een weenen bol geluch : 

Een angbftigh vleyen 
Kite 15. 18, Dat / dooꝛr benouw | 
Pſal.28.5. Der fond’/de Ziele dzuch: je 

| Dat is//getuig 
Autce 18 „13. Wel koft’lijck boor den Veer ! 
Buter. 47, En wercht den Pemelseer 

an dzuck om aerdtích geneer 
a €027,10, Sulck bedroeven / is meer goedt 

| Dan lichaem’lijck treuren doet 
Om tijdelijck begeer, 

3 De 
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Ie 

3. De duere gaben 
Des Hemels waerdt 

(Der Zielen fchat/on wit) 
Die d'arine flaben 
In dzoeve aerd 
@ntfangen tot beſit 
Maer f11//Die bp 
De Wereldt zijn( Gedacht ) 
Dol wijſheydt /en Lol macht/ 
In blijfchap/en in pracht 
Derven defe fchatten e'el 
Dus top fien/hoe Godt al beel 
Den ootmaedigen acht. 

4. Wilt nu/u ſebben 
Doch fchzijben boog 
Een beft, en firengh gelet 
Door ’t ober welben 
Dan deroefheydt / doo⸗ 
Een / Goddelijcke / wet: 
Die Dijn//leert zijn 
Dooꝛ ſichtigh in belendt/ 
Sn noodt/ en arrebepdt 
Cot krups en lijdtſaemheydt 
Cot beel fmart/ ertongeval 
Dat u ober komen ſal / 
Ce honnen zijn berepdt. 

5. Deft u betroutwert 
Op Ehzifttim vaſt 
(Die ig ong trooſt alleen) 
Wilt aen hem houwen 
(fn nood/en laft) 
Met bperige gebe’en 
ant Godt / die tot 
De ſaeck weet hulp/en raedt 
Die doet Doog fijn genaedt 

xd 

Jat.i. EN. — 

Lute 1,495 J 

Mat.11. 25e 1 

Cor.i. i3.. 

Write rame 
Pal. 13.6. 
1 Perr.s.s. 

Dab.4,13. 

MoB.r6io 
otird tre 

Epbe.s. rg. 
Dal. 7 26e 

Hij 
a Petr.t.iqꝗ. li 

| J 

Wet.4.trg 

Prat.sosrse 

Mat.14.22 

Jer. 32. 73253 | | 

ie 
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Bl dubbele weldacdt/ | 
af Hu door Chai fti waerde bloedt 

âlbarr * 25 12 u Ziele waſcht / en Goed’,  Crasar,ro, CUE lichaem Vijdt boor guach:, 
Epb.4.1. 6, act niet bewegen 

‘t Gemaedt/en hert 
an eenigh Wereldts dingh 
Dat u valt tegen 
In dapper ſmert/ 
(Het fp hoe fonderlingh).- 

em ss. Vaer kan/ miet ban 
| Gedpen tot u fthae/ 
| Volght ghy fijn wegen na 

Pal. 34. 10. Hy fal u helpen / drae | 
2 Cot. 4,10, Dooꝛ Dit lijden/enellendt 

Matt 5.4. Komt cen vreughdigh / ſaligh end 
Som ·8. 18, Daer bolght de blhoſthap na. 
UCHID 2.2. . Wie found dan Erciwen 

Of fijn bedzoefd/ 
| Wanneer hu denckt / en weet 
402.4. 16. Het hoet gedueren 
| Sap. 3.5. Waer in beproeft 

| | De Heer / hem niet bergeet 
De "Wat loon//wat kroon ! 

HR 7e at vreughd/ wat melody 
Debt te verwachten / ghy 
Die nu zijt in De ly/ 

ve €024,16. Dit verwindt de fmatte gans, 
‚eb: zo, 37e U berloffer is bykans 

nk: Al met fyn komfte bo. 
Dꝛed.2. 24. 8. Daer om verblijden 

| En wel-doen/is 
| | Pen Chꝛiſten alderbeft, 

‚ rBetr.s.7. Det ſorgh befijdeny 
Pſal 37.3. HU hoop gewis 

Agbt.r.s. 

x 

— — — — — — 
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Op fijn beloften veſt / Bieb? 13.5. 

Sooru /heeft nu Ha 
Den Dader fozge ſtaegh/ — ge EN 
Pp ſpijſt u alle daeah’/ 
En kleed / na u behaeghũ: 
Om fijn goeden milden aerd | 

Is Dien rijcken gever waerdt / ij 
Dat elch hem licfde draegh. 2bꝛ . 38. 24 
0. Elck laet 3 varen li 
De droebe geeſt / 
Bela en mer t laſtigh pack. false 
In geert beſwaren 
Creurt /moch en vreeſt 
Doo? ſtrdt /of ongemach / 
Pooꝛ doodt//of noodt/ | 
Door nijdt /ſtrijdt/noch boor rouw / IE | 
Dogz ſieckt / noch honger floirw/ rue? zo, 4d 
oog —— /noch wap; Hout. aut: | 
Wilt behelten t ware deel salar 
Dat is-Oobt/die niemandt heel gplale 37e | 

In noodt berlacen meu, | 
E ts viet ſooꝰt hoord, 

Het hondert bier-en-dertighfte Liedt / | 

Stemme : Aff begindt; | | 

sf YEemigh voedſel van mijn jeught: Ber 48.1, 

O Bie — deSiel / ew t hert vᷣheugt tn jk 

©! Beeyd gom Dieneleemmne,/ Eautszie 

Die my houd Laar u Pꝛiendune. CT 

1 Omrin Leer / die ick eer / 

Die ick hef/ die icl acht / 9 

Die ick dien / die ichnuen / 
Die ick volgh / die ick wacht / in id 
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Die ich bidd' / loof / die ick pzijg : 
Die ick braegh / / die ick ailaegh: 
Die ick ſucht / die ich ſchren / 
en —* —* we oef 

| te ich ſmeeck / die ick vl Pſal. 18.2. Die ick alle liefd’ betwijs : ke 
Die 'k wat ich laet/ of doe 
: me maer eptgen tot 
Al mijn lichaem geeft en leben / Bres Ee % Welch ghp my hebt gegeven. 
2. Ghn hebt afleen / o! opper boo 

3* * * dju hepl/en ſaligheydt beooght * 
| Eolt.zers, Enoock gebzoken mijn banden 
Huter,66, Da! bernietight/de Onanden : 

| Aet'er loch// meter droch / 
| deter nijt/met’er twiſt / 
| deter haet //met’er ſmaedt / 

Met er luft/met’er liſt / 
‚ute 11, 22, Met'er ſchut / ſchildt met’er ſtael: 
„fam 91,3. Meter ſtrick / / met er ſchrick / 
| deter doen/met’er daedt 

Aet'er macht//met’er pracht/ 
Met'er ftof/ met’er ſtaet 

ob.rs. zn Met' er eerfucht/met’er paal, 
| Met heur bupl helſch gebroedt 

Gebeldt onder de Loet. 
En mijn eeuwighlijck wel baren 
Willen wercken en bewaren; 

| 3. Ghn doet/alleen/ en hebt gedaen 
Pfal.3.4. Dat ick mach beu en benligh gaen: 
plade 16, Se hp hebt mijn Ziele genefen 

En oock blijven fult/na defen : | Die me hoedt//Die me voedt // 
Dal1s.6, ie me fchicht/ die me ſcheyt 

* ie 

on ar — 
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Koh. 12.388 Die me trecht//Die me weckt / 22 
Die mie roerdt / die me rept / 

Die me ſtuert / leydt / die me ſtouwt: 
Die me het // Die me ſet / 
Die nie boert//Die me raedt / 
Bie nie flut//Die me fchut/ 
Die me boet / die me baedt/ 

Die me ſpaert / loſt / die me houwt / 
Die me bzijd Lan alle qua: | 
Bewaerdt doot gera Dial, 57. 3% 

„Poe! fou ku Bzupdt / en u Deoutwe/ 
Bonnen wefen ongetrouwe. 

4. oe ! foud ich anderg konnen fien 3 
Pan op u Will/en u gebie’'n / DMat.s6.r0. 

Opu me ved op u wetten Dral 109 

@u u heplige gefetten. 
* — men lot/ pfal1sg, 16 

@ ! men hooft/ ol men Heer/ 

©! men kroon//o ! men loon// 

O1 men naem/ 0 ! men eer”/ 

@ 1 men peijs / lof/ 0 ! men deught : 
@ 1 men ruft// o! men luſt / 
© 1 men wenfth/ 0 ! men goedt/ 

©! meren Jo! 9— 
men ſaft / o! men ſoet / 

—— ſtartkt / kracht / ol men jeugt erk 

@ ghy / mijn’ g lebens all 12e 

Shy zijt/ Die waert/ en fall / 
KI men wel · vaert / trooſt / geneſen se 
efa men hoop/en toevlucht weſen. Pſal.46.⁊. 

Daerom / waer Dat ick ga / of keer / Paligs, 

oo wil ick niemandt /Dienen MEE . — 

san ualleen / na behooren. 
Mat.a4 19 

‚Ken geen Menſchen dwaeſhept ts 
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Off er slap//off'er ſnap/ 
Off er lagh / off er praet/ 
Off er lel / / aff er quell/ 
Offer liſt / off er raedt / 

Offer leydt / lief / off/er luft: 
MomB3s.,  Offerfimael//ofPerquael/ 

Off er bzeughd / off er druck / 
Oer recht / offer ſlecht / 
Offer ſpoed / off er luck/ 

Off'er werch/moert’/offer.vuft/ 4 * 
Oft vooꝛdeel i5/of ſchae 
Ick vraegh er al miet na/ 

Sſa!. 73. 25. Als ich u maer heb”. te degen / 
Is aen ꝰt ander met gelegen. 

Stz.rs.ro, 6. Datbierishnoeticklaten/fehiert 
Maco. 414. Want niemandt blijft doek lange hier). 
| voe Snel wordt elch wegh genomen 
2 Cors oer JAmet boo? u ten oozdeel komen, 
la Debz9,28, Waer ich raeck // waer ick baeck } — 
| EES Waer teks laep/waer iek ben / 

| Waer ich gae//waer dele tas / 
| Waer ick pl/ waer tek verm?/ 

Waer ich vers/fcheep/waerich yn”: 
| Baer ick keur’ / waer ick wenn’! : 

| Waer ick kom/ waer ick blijf / 
Waer ick loap// maer ic kkoope 
Vaer ich dicht / waer ick ſcthejf/ 

Waer ichs wil / waer ick tyꝰ/ 
Waer' k weſen kan / of magh 

SE Mseronim, Daer duncut mo (nachten dagh) 
* fpreucke, Dat die ſtem kliuckt / ſonderlin ge / 

Scaet ap doo'ngeeftveeckgnenge. 

Ei oe 7. Ghy Heer / diet hert( van binnen 
————— 

J 

hat a Aan — — 
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En weet wat in mijn finnen // weundt gebzrs? E | 
Wilt my leeren te ber laten/ 4— 
Wat de Wereldt * rev mat. 16,26. Ei 

Iſſer goedt / / iſſer bloedt 
Iſſer Man /ſſer Wijf/ Luce 14. . 

Iſeer Kindt / / iſſer vrindt / 
Iſſer lief / iſſer lijf / 

Iſſer luſt / g'luck / iſſer pijn / 
Iſſer Moer / /iſſer Beoer / 
Iſſer Oom / iſſer Daer / 
Iſſer Hicht / iſſer Meef/ ik 
Iſſer Suſt'r / iſſer Snaer / J 

Iſſer fchaont” / ſchauw / iſſer ſchjn 
Is hier wat pzichel gaf. 
Daer keerd’ mijn Ziele af. 
Want fn fiet/ / in uwen woorde 
Dat dit pet/ is niet ſooꝰt hoorde. | 

> Is miet foo’t hoorde. 4 
— — — — 

Het houdert vijf⸗en· dertighſte Tiedt⸗ | 

Vanden af-gangh des Wereldes, | 
Wat ig: f 

LUCI ANUM befeg tiidts- iN 
Door ꝰt Mten, verminderen , ende tot met | 

worden defer enfer Laet fte Eeuwe. i 
Stemme: Hi 

Doen ick ter midder nacht. 

L V Erleemde ſeenꝰen krom 
Mel ooleꝰck, (Zim, en baas? —— rar. 

' É « | d.,24et 1, Die al af-geleten zijt ; < €, za.rs iN 

„8 O !laetften Ouderdom, it 

b Ol eenwe, Goddeloos , 4 &fo.1s.6. | 

p In — 
—14 
4 
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—* 240, In den harden tyat, 

De Wereldt fuft, [ 
In wanckel-onvernuft, 
An klagen, en gekuym, 
Nimmermeer ecn &Â ye luym, 

2. DC tijden Wozden fchract, 
Dan, 2.33. Weg is De gouden ! \vacr 
soan Sei TS De luren eeuwe heen 2 
Pa,2.40. baer ig Die ban Merael 2 

Î an. 2. X 

1 Of Die ban „fer waer & 
(Die maer effen ig gele'en : ) 

4 De Men fchen flo fs 

|  @{D.14.16. De eeuwen (lyten o J 
En maechen rus, en kort 

Jane 4u, Dattet Leem’ en pfer wordt, 

pi17.g. 3. Oes Wereldts aen begiu 

| Was vredigh, (ander lez 
| Oeffend’ Goddelijche-will’ ; 

Slee’ Daer niet lange in 
Verfilverd’ altemet, 
Doenſe daer na heel vervil 
(Ce Ninus-rijck ) 

| Werdt koper, en gelijck 
Zy yfer Wade) wreet, 

KR Max24.10. Dooghtfe langer niet een beer. 
| 4e t AS vaeck gezocht foo veer 

Dau ’t alder-cerfte ſtelꝰ, 
Offer niet en Maer ban nood 

Eſdr. 5. 2. Ce achten deughd, of eer’, 
— Of —— ige 
J Want de trouwe iſſer doodt 
' md ae ‚ @e liefde fmelt, 
Eucg 18.8, Geloove niet en geldt, 

| By menigh (Dieder Leeft) 
ephe.2. i1. Die geen hoop’ te Gode heeft/ 

st 8 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
TAS! 



| pe p 
st Is nu al twi? „en frijde 
PRL Ooreloogh, al kruys, 
„En al looger, drogh, en fmaedt : 
Al Daten, lift. en nijd, 
Al wel-Luft, al onkuys, 
Droncken-drincken, ydel prat : 
t Ts fchier-al te mael 
Al proncken, pracht, en prael, 
Godts lafter, fe, en moord, 
Wat men/langer/ fiet en hoord. 

6, Maer d° Hemel was geboud 
Daer vefim en nieuwe Hel 
tWoꝛter aoncker, naer, en dim. 
De Jeugha' if guaedt en ſtoud, 
De Mannen binne fel, 
En de Oude orden Zim : 
Elc kin fijn doen 
Wodꝛdt arreger, en koen, 
En raecket goede quijt 
Sau De eeuwe foo werflijt., 
7 ’t Dalt alles meer om-veer, 
In Chaos al verwerdt, 
Al vertrecken en vertiſt: 

Dol geldt ſuchtigh begeer, 
En woecker vpn af 

Ì ole gierigh op gehift ; 
/erkoopen gunſt, 

} @n befigen De bunſt, 
(Dat kibbel-woordt gevecht’) 

} Om te maecken krom en recht, 
8-Raedt-hupfen vol krakeel, 

j Recht-bancken vol gepleyt 
En ooch Kerricken vol twiſt. 

| Verbergen vol gefpeel 
R © n Aacr onftuymigheydt, 

î P 
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2 En 

ik 
J 

4Eſd. 5. 9. Hi 4 

Matt. 24. 6. 4 

4Eſd. 14. ‘Zell 

Mat.24. 10. 
2.Tim. 3. 3. | 
2 tt. 2.10. 1 

tn berg ra, | 

Lute 17,27, 
2 CHN,3,2, 

Aap. 2.8 6, 

Jud. Ge 18, 
en v rg rg, 
2 Cim 3.2, 

Mat.24.1 e 
4 Eſd.5.2. 

4CEſd.5. 14. 

a Elim. Je Zo Ki Ï 

2 Pett.2.ze it 
— Tim. 3.2. 4 



334 schriftuertijcke 
En de herten vol Ban L/7: 
Beraerae [leen 

En Landen vol onavreen, 
De hoven vol geweldt, 
En de kaflen ſonder geldt. 

g. Men Schaem'len weynigh baer, 
Wen reyfiger verdacht, | 

| Met Den nieuwe vreemdeling), 

Rub. 19. 15e jagh dolen, bp der fract, 
(Ta in De nare nacht) 

ij Mat.⁊5.44. Du hen ziemandt en ont fingh: 

ie Vaer is fijn buys. 
Ml Daer hy magh komen bays , 

Un Wie iſſer Die hes kreund 

4 Dat hu nerrigend En weund, 

4 i0. Is daer ECN arrem Mau 

| (Die windt /y7 fober-brood) 
En hu komt/ te met/te kort 

ik Men fiet hem niet eens anf 
| ; Al waſſet dubbel nood) 

at hu wat geholpen wordt : 

| oo hp (beel licht) * 

man een plancken-aengeficht | 

Bik (En weypnigh fehaemte) het/ 
| ga bekomt hy niet té bet, 

⸗ 11. Kochtans ís menig riche 

Die barremberti gheydt, | 

| Woet deu arremen te mer: 

rt Weet/ ſoo / behendeliick 

5 — Ce fchicken, jn beleydt, 

| Mat.6. 2, (Sonder Aaſende- trompet 

| * Pat hy / beleeſa. 
Die, oel een lucthen gee fd, 

i Maer ’t ig hem (ijcket) keet, 

t ellick , wieken weet | 

ane Aick. 12. CH | 
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« 
d 

a B 8 

En men duydet (fchriftigh aen) 

In de deed ban ander Lex : 
| 1e. 

Dat alder minfte fez! | 

Man / hy / wel laa nauwe fier, Mute 6,41. | 

En hy / feept fe in het hof : J 

EN Mi menigh is foo wiess 

Soo nauw in keur, cn del, 

Soo kliemigb, cn ſoo kees, 

Pat (met De (chrift) ï 
Hy / bem, wat mugge ft : | 
Gen Lleynt jen, ſtroopter veur din 

Selliff maah een kemmel deur, ars | 

13. Maer uypt een Leve! U) 
Ja fellif, im De geen | 
Wie me Looz een vrome Houd : 
Om (chandelijck, gewin 9 

Dijn deure waerd:ghe’en, a 

Wil hy Lelen, om goud Ô 

Ja om een blom, 
Dijn waren CAriſtendom, 1 
En t'wijl hy Flora bz ijdt J 
Woꝛdt hp ’t alle beyde gust. hok | 

14. @n ander ig cen vriend. 
Soo fned:gben {oa ee!. . 

(Daer ís niet hy weeter of) | 
Die mienten faecken diend, | k 

Berockend, pleyten, veel, 9 

Eſt, & non eff, J 

Verbaal’ ꝓroceſſen beft, vi 

Hem let niet Wie’et wind, | 

Als hwer/ proffijten, vind. 
15.'t Recht buyghd mee Lan de kleers 

De groote, te geval” 

Met deſe laffe-reen : Tuce 33 | 

Ey !dat 15 nieme-dal, E 

P 2 Late | 
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Mute 12,3 3e 

Mat.24.11. 

il a 

8 
i Eit.56. 

| Col 2,23. 
e- UM. 3.5. 

B, 

: ie 

Latet fafjes overgaen: 
Een Ghriffen moet 

Mar.8.3 '4e Verachten 't aerdt fe gaedt 
Nat.16.26. S00, neemt men ’t hem 
Mat. 19. a. 00, hem (ntet hund) 

En men gevet Die men ’t gund, 
16, Bp laten ongenoemt/ 

Mat — 2 
Dat een yder heeft gelaen 
Saoch't fchrift vervalfchenkomt/ 
(Dan menigh wijfen-geck)) 
Op de/ rolle, niet te ftacn : 
Nochtans / men han/ 
De fchelen wijſen an/ 
(De meyningen verdraeyd) 
eur de texten, heen gefaeyd, 

17e Xl dat verburgen quaedt : 

Wat e77 eol icken is/ 

(Dat de Wereld heeft bevrucht) 
Ja alle boofz-daedt : 
Bie heeft gelijckenis 
Offer wijfheydt waer / en tucht, 
Den jong hften-dagh 
Dau defe eeurwe mach/ 
Haeſt kommen, enfe fal 
'$ Samen openbaren al, 

18, Ghy, Die De gouden-ffaar , 
Des Hemels eeuwe bly/ 

Boben alle eeuwen acht; 
Die u genoegen Tact 
Met def? (ſooſe (7) 
En een (aligh eynde Wacht: 
Ul zijn verrot; 
Des Wereldts eeuwen fot / 
fa! aerde, fhof, en as 

Immer ! zijnfe/ u te pas. 
2 Ee niet foot hoord, 
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Wet hondert ſes en· dertighſte Wiedt / 
Waer in beooght is „hoe dew edelen Menfche , 

behoorde op-geweckt te worden , om (uyt En 

de gefchapen naturen, fichtelyche hoeda- 43 

nigheden) Godt fijn Zielen befte (als zijn. 
de een ontfichtelijck wefen) te leeren Rene 1 

nen ende fijn eeuwige welftanat te bemeers ik 
ſtigen. J 

Op de Wijſe: ‚ 

Poen ick was in 't bloeyen van mijn tijat, 

if Od lick beeld / Genre. 
Geefts-tempel heyligh bat/ ib 

Hoe moogdp foa berflimmen/ 
Daer den goeden Godt 
HU die genade doet : bet 

Mede deeld?/ ope rr. HE 
Soo waerden/hooge ſchat / 4 
Waer doo? ghy/ hik 

Op / meught klimmen / dE 

Dan dit —— —* | 

Dat geeftelijche goedt. J 

iet den Wemel * Spfal, 29.1. 
(Fn sijn ommegaen PES 

Woe Die ig den Schepper onderdaen, —— | if | 
2. ’t Poogh’ geweld '/ Pfalro4.ze LL 

Vat blautu lafuuren-dack Hij 

Wel cíerlijck om aenfchouwen HL 
(Waer unt dat te er 6) J 

Shn macht / en eere blit | 

En hp felb’ boog ce vervallen ſwack / zebz. 3. 

iin 

Belieftet't — * Geneſ.m i 
Zeeft Daer aen gehecht / 417. Leeft geh * Di ij 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
JCA 



Prat. :36. 7, Die lichten wonderlijck; 
Schodn / de Sterren fijn/ 
t Sonn / en Mane · ſchijn 

pn Denck hoe ſchoon / moet Dan den 
r⁊Hep / ſoo ooch be 5 t hepper zjn, 
goatuerhundige/ 3, Miet beneen/ 
J Arn Dat ben * 
—— alg, De aerde / hangen ne er 

georwongen worn. Ai diephendt laegh gefchoolen 
bien kachi ep (2) (Fm gedwongen locht/ 
ten daer hem De Boch eben wichtigh /pas) Beere nu als een 
berntcum gemues Gar Die kleen?’/ 

| (nigh laeB beru: Onimetelijche beer/ 
1 

en. 

Verſchepden / beyde Poolen, 
48 orn (Boven (4) vuer / en bocht) 

jeeft hoben ve Sijn / noord/ en zuner-4s : 
 seflectie/ eude 

balchen gebupft Als ghy dit aenſiet / 
elen pn or Hoe bedenchje niet 
Rom,zo.2r, Wat u Godt / te weſen / oock gebiedt, 

| 4. G' lijck hu / net / 
De delen /ellick / zijn 

| Bewercken / heeft gewefen? 
1 (Dattet niet een ſtip 
——. Hem unt fijn ozden glijd :}- 
p Miccrocofi: Alſoo het 

Benus noemen / dat (ig hlepne tz: en (c) kleyne⸗ Wereldt / dijn 
H edt / een hoz 

egen ber groo : Hy / willen laten weſen 

t Werelae ban Fa een kort begrip 
Soht gemacrht 
be geftelt wer Dan deſe Globe wijd. 

mt / derhalben 
bek ven €ie aerom heertu tot 

Wonen. 0 Dijn wilP en gebodt. 
oifatr.r. Ghn alleen zijt ongehoorſaem Godt, 
Bever. 8-4, 5. Op den kloot / 
476.. Der Aerden wonen wy 
DMZ, 

ik 
Bt 104, g, Daer leben oach/ de Dieren. 

Daer is bergh /en dal/ 
| Boom “e 
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À 

Gen, Ko * | Boom / loben /krupd sen gras: 
S{nden ſchood / 42. 
Fontepnen/ en Daer bp pla. za 
Klaer beken / en rebieren / 
t Wen: der Diſſchen al Pſa.ica.⸗ 
In Zee Den grooten plas. | 
Siet Den per / ban in 
Ellick Dierken / dan / 
Ghny alleen o! Menſche faelter an, J 

6. Ghy alleen/ Gent. 26 
ie in cen hooger graed Genel. 9e 
zijt tot een Heer geſchapen 
(Waerde Menſche eef 
Al hebdy beter gaeh’ ) Burris 
Gaet al heen/ Pꝛed. 7.26 
VDerwaer· looſo uwen ſtaed Hoſe. 13.9. 
Dooꝛ lagh’ onachtſaem ſſaepen | 
de lusten veel — 
odt gp u eygen ſſlaeb h 3, 24e 
ier u ſebben deur nd i * 
Scheppers wille keur 1 
Haddmeru / al ben wat anders ERE 

7. Bloem / en wund / 
Zaedt / vruchten en gewas 
Men groenen fiet vol jeughden 9 | 
Cot Bes Scheppers eer. 4 
In heerlgeks ſchoon geſtalt dij 
t Becht bedund / 4 
Waart gijn te leeren ras/ Pſa. 9, i13 
En groepen op in Deugden Pſal. Ie 3e „5 
Maer at meer /enmeer 
—* Schepper ghy outbak € J EEN 
Tegen fijn behaegh 4e MI 
Loomigf /lug / eu tracqh/ (daegh. tad ae 7 ij | 
En wordt doer’/ Loor tr alte | 

Ps 8, Shr 
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8, Ghy befind’/ 
ijn werchen(onder-ffut) 
Zoe / aerd en WPemels-keeren 
Ghy bevoelt de kracht 
Dan ellick wonder, / dingh 
doe! begind/ 
hp 'tuwer Zielen nut) 
U felben niet te leeren ! 
Wecken u gedacht, 

| Die leffen ſonderlingh: 
Cim.⸗.id. laet u ſelben gae/ 
Je En al vlijtigh / drae | 
J De natuer / volghd / geeſtelijcken na, 

Sn 9. Laet den Menſch / 
J Die binnen in u weund 
Ik In ſchick / in maat’ Jin orden/ 
| Gꝛeoenen / met het loff 
| Wal. o2, 13. Dol geeftelijche bzeught 
id. Tuſten wenfth/ 
Can. 4.12. Doodt (alffetegen kreund) 
Ein 2 Derwild'ren/en berwozden 
| Gere, z, 19, Uwen fchoonen hoff 
| , Ee. — ziele ſucht 

Bamar. 2646. Breeughd / in eeutwighepdt 
| Smar-15-11 AS haer toe gefend 

gaat, 20,8. Ma dees tijdt / ſoo ghn ’t bearrebend. 
| % Is niet foo ’t hoord, 

ï Het hondert ſeben· en · dertigſte L ied / 
| Op De wijſe: Soo’t begint. 

J 1, (Gj Efwinde bode tan de min, 
omt een wepnigh hier / 

i En ſchiet mp een kleyn frac lken * 
an 

— 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ACT: 



ds Gen bonch’ die in ’t herre leeft /} 

— 

Dat Godt bar ma eyſcht in fijn woordt 
ges 

Maer wat baet/ De kennis / 

P 6 

tedekens, zát ln 

Dan u mimne bper/ | 
Dat mijn hert inde deught / EE Ì 
Wacker wert/ en met bzeughd/ de loet Zjz, 2, 4, | 
Dolbzengh/ die my is geſet / | 
—* eige —* Deu. 6, zi 8 

te mp geeft Dees leer / 4 
En wil dat ick fat Mat. za, 1% 
Hem beminnen boben al, Joſ. zzerk 

2, Tiefd boven al mer Deagen moet M 
Cot Godt int geheel / # 
Want hu is het opperste goedt / 
En het befte deel/ 
Welchr befit / al meer waert Pſal.73. 
Was david / als den aertſchen ſchat 
Die Gn ter Wereldt befat/ Ei bal 
® henlige geeft ! 
laet het minft boa, °t meeft 
Oock wijcken altijdt | 
op na/ inder lief den ſtrijdt. (lief ik 

„ Geeft dat ick Badr mach hebben ĳ | 
Sober alle dinghy / | HE 
En deuchen op mijns heeten brief — 3e 3e 4d 
Als een fegel-ringh/ an. | 
Want foo langh//ats ghy met 
Wet utongh//umaenset/engeefg ERS — 

— * 

Soo benick als loot 
En roerloos als daadt/ 
Jude liefde Godts, 
En't beleven des gebodts. Ra. 14. IN 
4. et is/ ſao't is / maer uiet fo ’t hoazt 
t Is mju vaeck gefendt: Mich. 6 8 

— me 

nne dn — 2 {en 

- — — na . . 

— — — — — n — — 

En — Liefd's ſoodanighendt/ 
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Als de daet, niet en mig // bp mo/ 
| (Eis maer minne janchery/ 

KEos.8.r. Want de wetenfchap 
Maeckt menig gecht hap/ 

zo, Maer De liefde flicht / 
Epo. 8. s. En maeckt Godts geboden licht. 
Bfal,43.3. _ 5- Cen firaeltjen ban uwen Altaer 
| Ttander beel indoen / 

| on te worden een goedt minnaer / 
| En boom campieen / 
’ Ie, —* In het hups// ban Jacob / 

2 Onder ’t krups // gaende op // gelijck 
oe Een Pallem-boom op 't aertrijch/ 

en: Daerom leght het oogh 
| Op u pijl en boogb/ 

En gunt mp een fchot 
a 0548. Danu vyer / o minne Godt. 

Hend’ i5’t end’! 4 

Bet hondert acht-en-Dertighfte Liedt / 
È Op de wife: 

Kin Doen Daphne d’ overfchoone 
BED Maeght. 

| te KEn luſtigh luſt hof bol welluſt 
| Derluſtight bart binnen ons hert 

| en gemoedt/ 
| Een ruſt plaets in ded Heeren ruſt 

—4 Wp fm onſe ſimen Loor 't opperſte 
| goedt 

— | Weba +11. Met allen heyligen uytverkoren 
| wehben boo? Wereldts wat fchijst » 

eh nende nèt : (ſporen 
Want ſchijn bedriecht/ ſoo dat en na 
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s Een blijbende ffadt/die niemant eu fiet / 
Die wy gelooben//te 
Syhn / hier boven / / ree 
Juden Hemel die eeuwigh beſtaet / | 
De Wereldt met al haer Welluffen rAoh.z.rze 

vergaet. 
2. Een waerſchijnende lagen/ / vals 1 

Is inde Wereldt den opperſten prijs/ 
Menigh Menſch wordt bedrogen / / alg 2Cor. 1t. 
Ons eerſte Ouders in ’t aerts paradijs / Gen. 3, zo 
Met des Wereldts wat fchinende 

weſen / 
Dat haer ban Satan of fijne Dienaers Mat. 46. 
Woꝛdt boor het opperste gaedt aenge: 

peefen/ ; 
De fimpele Menſch die meent ſtracx ak 

Heb;. 11.16, 
4EfD. 7. 6e 11 

0 —* ſi d p gaet verkieſen / /t goedt / 

at hr verlieſen moet / Prat. ’ — 

Ofte verlaten / eet ’t hem verlaet/ Ter. 17,11. 
De Wereldt met al haer welluften ver⸗ Co. 73 7 

gaet. (niet flecht 
ze O Minſch weeft in ’t berftandt 4 

Gelijck als Eſau rou korſel en kroes gen 2 'sr 
Die fijn eerfte geboorte recht Gen. 25. * 

_ Derkocht en berrupld’ aen cen ſchotel Web. ve, 16, 
bol moes / 

Maer weeſt een Man in ’ verſtandt bee, os, .⁊ 
vonden / 

Gelijck als Moſes die niet en verkoos tzeb.ir.25 
De tidelicke genoeghte der fanden 
Met de Eguptifche Pzinten god’ loos 
Maer Die genegen’/ heel 
Was / om't tegendeel (fmaet / 
Ge verkieſen met Godts bolck bers 

P 7 De 
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44 ed : 

Aob, 2,17. De wereldt met al haet welluſten 
—— volch ber bi 4 

4. Siet op ’t gevolgh der dingen 
Web, uro, Dienfch! voorſichtigh maer hebt 

ſteedes in ’t oogh 
Een ſtadt Die ceuwigh blijven ſal / 
Die Godt heeft berendt in d'hBemel om > 

hoog. 
‚eb, 13. 14, Want op en hebt bier geen blijvende 1% * 

ftede/ 
} Beb, 28, Bh moet berhunfen/ met lief of met 

lendt / 
‚we Ue13e Dies Kendt u een gaft en beeemdelingh * 

mede 
Ei Muce 14, 26. Op aerden te zijn/ en neemt u afſchept t 

Dan betenden en magen/ Die 't 
Beſte na jagen// niet/ 
Maer ’t vleeſch beforgen in oberdaedt / 

1Coq. 7. 321. De Wereldt met haer weiluſten ver· 
gaet. 

1305.2. 15. 5. Diet niet op pet in s Werelts ringh 
| Met luft der oogen, hoe ſchoon dat het 

fc h Jut, 
9 Det.4. 7. Want hend' ig ’t end' ban alle dingh / 

| A 40. 10. tNijck Der Matueren berwelcht en verz 
dwynt / (digh/ 

pra. 103 .17. Maer 't rijck Der gratien is on-en 
Jog, 16,22, En 't rijck Der glazien aock níet cut 
| werdt 

—4 Dan ons genomen / dies laet ons fn 
wendigh 

Dit opperſte goedt verkieſen in't hert 
| En ous beſorgen // ban 1 
—*8 * id Wet vergoeden // Man- 

Ha in Cheriſto dat hepligh zaedt 
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De Wereldt met al haer welluſten ops. re, 
bergaet, | 

6. Wilt foo foechen ulebenlanck maat, 633, 
Godts rijche/ en (jn gerechtighepdt 

meeſt / 
* welck niet en ís ſpijſe noch dranck Bomrs.r7 
Maer beede en beeughet in Dew hep 1 

ligen geeft : | 
Staet bier na Scepter noch Krop: mom, 1z, 16. 

ne beperelt/ 
Gaet unt dit dunſter Egypten herz 2C02.6.17. 

vloeckt / 
En met Godts Vinders im d' ander Pes, s 1e 13 

Wereldt 91 
ma Een Hemels en beter Bader · Landt He 

foecht/ J 
Teert u in beelden / klaer 

NLuſt · hoff bol weelden// daer / 
Met Stephanus u oogen op ſſaet / 
De Weerelt met al haer welluſten 

vergaet. Hend’ is ꝰt end. 

Met. 7. ss NI 
1Coz. 7. 3 Be En 

— 

Pet hondert negen· en· dertighſte Liedt, Lik 
Vande Doodt en ’t Oordeel, 

Op de Wijfe 
Eylaes Fortuyn ick, mach, 5e. 

ot, Menſch! ick wilhu unt Godts 
®, mondt Gen. 3 19 
2 doodt nu gaen aenſeggen / 
Aant fiet het is ’t oude verbondt | 
ha moet flerben/en leggen : 1 
wen aertfchen tabernaeckel aff / 2Petr.r, 14, | 
Die Godtdaorde natuere — 

U Sie⸗ et 

SNZ 14e T Se 
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2loz.s.r. U Ziele tat een herberg gaft/ 
* *Maer ghn weet tijdt noch uee. 
* . … # Shy moet ſterben dat is gewis 
Jac. .4.Maer het is u verborgen 
duc, :2. 20. Wanneer u tijdt verldoopen is⸗ 
Bur. 18. 25. Het kan Wel zijn eer morgen, 
Eſa. 38. 2. Daerom en neemt niet langi untſtel 
AAG .14. Omu hups te berenden/ 

De tijdt is koet/ de doodt ís fnel/ 
Gijn moet haeſt van hier ſchenden. 

, 3. Ghu moet ſterven / ghn hebt geen … 
Alle Pottozen ſcheijven (keur 

| H metten alder eerften deur / Lp 
Ghu meught niet eeuwigh blijben / 
Want gh zijt in u hert gewondt / 

Aap. 2. 24 · Wand’ oude kromme Slange / 
Dies ghy niet eeuwigh levon kont 
Maer moet ſterben eerlange. 

d DD 4 Ghn moet ſterben om dat gijn zijt 
Outfangenen geboren, | 

| En doo de fand’/ ens Dupbels nijdt 7 
Sapi. ze 24e Bevallen in Godts toren: | 

Want doa, deg Dupbels njdighendt 
Nl gam, <12 Is De doodt en ’t berdommen. 

bt ro: 15,2 re Dermieg ong eerſte Ouders fendt } 
* Inde Wereldt gekommen. 

2 Sam. 4. 5. Wy moeten al ſterven de doodt 
fl Niemant kant ons berfoeten/ 

| side 49 Pe En die met ong te lijch genoodt 
il „Shn / ſullen volgen moeten/ 
* J „ed Want't is een algemeene wet / 

| eb.g. 28. (Daer heef niemandt geen voordeeh 
| Ce fterbenis ans eend gefet/ 
lj Roha. 5.28, Ende Daer na het oordeel,” à 

6, Het oopdeel te verwachten ae 

— 
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Als Wp bier zijn geſtorven / 
Daerom doet gaedt en laet het quaedt Pa, 34 14, 

re Is u leben verdoꝛben 
Soeckt dat te reformeren// weer / Clair. 16, 
Wilt u fonden afwaſſchen / Jer.4. 74e 
En utot Godt bekeeren// eer Oy: 18, 25e 

u ®e doodt u komt verraſſen. | 
7, De doodt heeft uinzijn gewelt Aom. 5. 12 

Enis u al te machtigh/ 
Ofghy u fchaon daer tegen ſtelt 

NHet ſpꝛeeck moordt is waerachtigh: 
Cegen de doodt en is geen ſchildt / 
Noch geen geweer gegeven/ 
Daerom leeft foo ghy ſterven wilt / Dhil.r 21, 
Pat ghy ftexft om te leken. 2 {O3 5e ke 
8, Ghy weet wel Dat de doodt u heeft 
In zijn welt gekregen/ | 
ug eer dats u den doodt ſteeck geeft/ Pt · 18. 25. 
Soo fuilt onder Godtg zegen : zi ä 

Awer Zielen hups-facchen- groot / Efa, 35, Te 
In Chꝛiſto wel beſchicken/ 

Soo jal de Icel’he ſwarte doodt 
A Ziele nies verſchricken. 9 
9. Onder al wat ſchrit kelijck ig 
En is niet fooberbaerlijck 
Als de Doodt/ Wiens gedachtenis 
den Menſche valt beſwaer lijch/ Spi 4. 226 

Die ban ales heeft oberoloedt/ Ì 

En niet rijck is bevonden Tute 12, 21. 
In GSodt / maer als hu ſterven moet 
Wier ſterft in fijne ſonden. Lutt 16. 25e 

ro ’t Is fchzickelijck te ballen 
tn des Scherp-rechters handen/ 

Eu fijn lichaem in cen groot oper 
Ee moeten laten branden : 

Maoer 
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43 AT Ter [ 

Maer noch beel fchzich’lijcker falt zijae 
Mat.25. 42. Met Den Dupbel na deſen / 

In de eeuwige Belfche pijn 
Dan Godt te zijn verweſen. | 

Pos. 11. Baerom wilt heden, dat is nú / 
U falighendt betrachten/ 

Apot. ro. 6. Maer is geen ander tidt voor u/ 
e Ca:.6,2. Waer na wilt ghn doch wachten 4 
— 4, oud niet u welſtandt / en u hepl 

"13e (HIS met den tanden) tegen/ 
@aer is geen hender Lane vepl 
Hen u gelucht gelegen. 

12, Wilt met PFeroninius altijdt 
HU unterfte gedencken/ 

/ iet hoe ghy maer een Menſche sijt/ 
2 log. g, ro. Vie De Doodt licht kan krenchen : 
| Denchkt dat ghy maet te rechte ſtaen 
| Dooꝛ een rechter rechtveerdigh / 
Mae.a · 42. Die u ſeer hart ſal overgaen/ 
J Om u ſonden ſtraff⸗weerdigh. 

Hend’ ss tend’, 

Bet hondert en veerſtighſte Tiedt / 
Waer in geften worden feeckere dingen, dea 

welcke Jemmige mifbruyckt,andere vers 
Waerloof® gijnde,den Menfche vant waer · 

| schtigh wefen (dat is van Godt) tot ſcha- 
| de haerder Zielen afrucken, 

| Fa de wiſe: 
O fchoonfte Perfonagie ! 

se à. 23 L Goddelijcke beelden ! 

4 Palms. 7. ©! Doꝛſten groot / bermogen 
| Potentaten / IK 

0 
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Rd 

- — * — —— 

eñ / | 
Want op cen host // Den Menſche | 

* 

* —— 

wart Dal welluſt / en bol weelden/ 
Weerfchappers out”/ ban Adam nagela: 

—* Geef. R ze 
Ach ——— ach // die t hoogh ge⸗ | 

| 

U geeften wijchen/ _ is 
En rugh'lingh henen ſtrijcken 

Diens waerdige'en doet Crefus ſchatten 

Maer d'innighſte gemoeden 

Met deiften en met woorden / 

Bennoopen baſt de Zielelijcke banden / 
Bedaren / en beruſte/ EN 

De woede zee / der fotte — 8 

Wiebz. 2.rte (4 
Act.17. 5. 
Geneſ. 1. 28 

Jagh 
Miſberunckt tot eygen quellen. 

Mader Bellen. | i 
2, HU ban geſchoncken gaben Syr 17. 21° 

runmen / 
Ghy dient als eygen flaben/ (men: 
Verachteljck / door wareloos berfups is 

De tpranp// grijpt heerfchappw/ | 
In dD'alderbzacffte Mannen / 
Pat men (als Goden) 4 
Moet bieren de geboden 
er Cyramen. 

3. Beel Enrannpen woeden / 
Iet nroosdt/ en brand / met hangen/ en | 

met delven | 

zijn en bebzijd/ te marteren hun ſel⸗ H h Ln 

woedt / IN 

Gebonden/ en geſtrengelt / Ki, 
Met engen koorden / 

Dooꝛts gebengelt. 
4. De wulpſche domme luſten / Suſa vp.⁊. 
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Zufa. &'. 9, Beſwalcken dan / / de ſtralen / van 
De geeftelijche vogen / 
Des zijn De Menſchen // ban epger 

uil en wenſchen 
Moeeſt bedrogen. 

s. De woelende gedachten 
Ed vaeck ontsteld’ / leeflooſe ydel ſchim 

men/ 
Beteugelen de krachten) | 
Bie meer/ en meer beratten en berflink 

men : 
t Geweten / / recht / / gebangen leght / 
Geklunftert en gebenden/ 
De — feplen// te keuren / en te Dept 

en 
Man de fonden. 

6. Be alder grûatfte q naden 
Geboren upt de mMenfehelijche zeden) 

Ë De kommerlijckſte — 
Heeft / alder eerſt / verſupmelijk geleden, 
En meeſt geſuft// dooz finnen wuft / 
Engeyle fotternpen. 
Die heeft verloren / / hem eygen aenqgêe ne 

—9 boren/ 
Iik Sijn vooghdyen 

7, Ons weſend'lijcke Zielen 
Geit... IE upt Godt eeuwelijck beſtan a 

Ons krachten niet beentelen 
och bzuncken geen guawillighendt - 

wenende, vrandigh 
wienijchen  Cegende * hutt”// maer zijn beſchutt / 

8 Bolwerchen/ voor ’t beder ben. 
: Dleeſchs lufite boeten / geeft / dat De 

Moenſchen maeten DEE 
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Eeuwigh ſterven. 
… 8, act upt u hooge zalen 
Dermogen Godt / ons nieuwe kracht 

en finnen/ 
Gewillig neder dalen / | 

A \waerdighepdt / alg boven alte mis 
nen. 

Bent uwe geeft// Die eerſt ent meeft 
P oet onfe Ziel / bebouwen 

* Dat wp in vzeden / / ong duere waerdig⸗ 

heden 
Daſt behouwen. 

tB niet foo ' hoord, 

ze 

— — — — — — — — —— 
—— —ñ—— 

Het hondtrt een-en-beertighfte Tiedt / 

Zijnde een bedenckinge, op de woorden, 

| Menfch kent u felven. 
sa be tuijfe : 

Door Dapbne d'over-fohoone Maeght. 

1, Weet fucht wet haer ſelbẽ krigd 

D * — gebrupckens haer 

Miuinaten gund, ¶ſtyg/ 
{Poe Hoogh den Menſch in ennis 

@ een wacrder wijfhepdt / noch weten 

ber kumd'. 

* u 

4e 

Mom. S, 14e 

Cyb, 3 14e 

an epgen heunig (* Chiloni Were) * Chilom. 
wk, merch kent a felven, eApol /o belijd : 

en wordt / u t woordt zo 
Wat ghp waert, en (abn sit: Ger. 3 ig 

des Perren / pst 

Seeft —— tupgents / EN oock Wie 

el miet te twefen// ſeght / 

En ooch in defen// flecht/ / 
Nin 
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Mreh, 2, 11e Alu na-jagen noemt pdelhe’en : 
O Menci kent u ſelven, fa bolgje de re’ ent 

2. 200 pder by fich overdacht 
Wat wederpartijder hem binne belaegt * 
Wat —— wat Helſch / en ſſim ge 

zocht 
Sijn engen geweten inwendigh an, hé 

kyaeghd; (ven, 
GeenDpandt foo boos algelch hem fel re 
Die ſchijn ban liefd' / en niet ’t ware hes 

wijft. (ber: 
Mat. 25.18. Derlepd’ elek laet fijn krachten bedel 

t Welch 't bleefch/ beer hoven de reed 
lijckheydt prijſt 

Daerom met onderfchendt// en oock iu 
fonderhepdt 

Als het bertoeben u falighepdt Kaft : 
O Menfch!kent u felwen, fa wordn berleft, 

Seneſ. 3. 19e 3. Ghn zijt ban aerd' / van aſch / en ſtof 
Dan bleefchelijcke leden / onfterff lijck 

doch meeft / 
Een Ziel begaeft/ met reden / off 

Genef. 2.7. BMocheerder een boncrhen ban Goodes 
goe geeft : 

Bewoont u ſterflijck hutte ban Binnen 7 « 

Bug 171: oee ++ et krachten met wil on bere +” 
nòt 

Dio nd fijn ampt baft wat Door DE 

Die shr miſbruyckt / tot fchacden toss 
andt 

Dus sie gellendigh// 1 
Maer het on-endigh// deel 
Wacht op pe Es / alg ’ boogbfe u 

goedt 
OMenſch 
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"0 Menfch kent u felven, hier Wer toe 

Doet. | / 
4. U onderfoech ig wonder / / dingh / 

(Vaer ghp ín doet flepen ujaren boog 
b | p | 

Dit is cen kond’fchap ſonderlingh / 
De —* en nutlijcke Philoſophy, 
Aden ſoeckt na konſt / on d'ander HA Dn, ». 

weten) — Did. 7. 3 
„el Maer d'eygen kennis (Die veel minder 

epid , p 
Woꝛdt mid’ ler tijdt ban yder bergeten 

wert Die niet fijn eygen gronden bepepld : 
‘Pus wordt berlooren// kozt/ 

9— ed hp gebooren// wordt / 
en gantſchen Menſche / die binnen bes 

ſtaet: 
O Menfch kent u ſelven, ſiet hoeje ver⸗ 

aet. 4 
$- Det hoe ghy wijckt bau ’t rechte 

poo?/ | 
Wanneer gu willen mocht bolgen na 

/ wenſch | 
““VOhnkoeftertu wel: maer hier dooz 
Woꝛt te vervallẽ den binnenſten menſch 
ele ghp u ſelfs dus liefd’ im de luſten / 
Geeſtsmergh/ en krachten upt put en 

Af xii oofd / 
Pet moept/ met arbend/ en beel onru⸗ 

en 
“Pet God'lijchr in u verdempt / cn bete 

Eich die ’t wel⸗ leven / / nut/ (boofd 
rn hem bedzehen// bindt / 
Dooꝛ vleeſch acn-raden/ tot quade lez Bar, ;, 17, 

8 ' 

n 0 Menfch 
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1 e t Î ' 
gelet 

Ke 

Joh.4.23. SCM lie fa hy te volbbrengen Den 

O Menfeb | bee u — * ghp wert bed * 

keerd. 
6. Maer fiet wat de Zee und ver 

mocht | 
Sn td Daders tot Wwetenfchar 

groo 
Gen: 15, Ty. Doen Azahar boo? Godt berfoch 
enb. Ce ste Sodonfjen Bont 

noot 
fa.119.99. David / Jeermij / Job / onder Godt 
erem. 1,6, vrienden 

— — hennis bleeck upt haer leben /ooo 

Job2ꝛ8.29. En al Die voorder Ben Peere Diender 
Pun — ſelfs kennis) geen volge 

ne aer — en paden / naer: 
us wie (beraden)// hact/ 

k Beb. rr. 10. Meemt tat fijn baeckeus ua 's leben” 
d ſtadt 

O Men nar Ikent u ſelven, ſoo binje Den pat “ w 

pet beft ban alle dingen / ooge” 

Mat.22.36. Dien, Die * zijn krachte
n / na Godt 

 Fhohes.3e Oe ouw’ Poopheten/ en — che om 

Nan” 

Mat. 22.39. et/ 

Mat. 22.38. his“ gigeh hem felf zijn nafien * 

au * hem felten te vecht niet be 

poe an, volkommen Kefd° grijpen” 

Cot Godr/ en naſten / Dus wie gijp Dat > tr 

hd went 
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wi MA delts feet Kennen// nu 
7 Wan leert affwennen// u / Nt 

Maer metten monde) te _ —8 
| toc * (noe: 

„© Menfèh kent u ſelven, fog weetje eerſt 
8, Upt defe Kurd’ bldepd” liefde Gods 

wi Got’s Scheppers eeren / een leben gez | 

B OPO es ll 
Bequaem pe flille (na lupd' des gez « Pet z. . 

bodts 
NDiet ſulck beminnen te bleefch’lijch 

| nn — 
Dees luft Wil anders geen wegh beſoec⸗ 

hen, | ) 
Cot heoget Weten hoe heerlijck Jee 

| naemt / 
| aan hout geen geleerde boet 

en — 
WGngachte ———— een Cheiſten « Lo: 1,243 

betaemt 
Na Ehzifti woorden// blaat; | Mat. 18,5 
Dus at die dooꝛ / De// doodt/ 
Soechen een leven in eeuwighendt 
0 Menych kent u felven „in Defen arbeydt. 

9. Ghy hoeft geen fchool geleerde 
… - Deift/ kern 

| — fich ſelfs / ous Cheiſtus mar, 16.245 

Je Want ſtellingh fpitg / noch gloos der 

a fehaift, | 
CTot epgen kennen níet boeren en ſal⸗ 
Sich t'onderfoechen na vecht behoo⸗ 

ven 
— — de wijſheydt / al vboort en 

gort; Ì Das 
4 
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Dan wordt de God’lijche liefde gehoed * 
ren/ 

t Inwendigh gebetert / na s Peerd: 
woordt. | 

Oleeſch fondigh vleyen / / dan 
tian u niet lepen// ban 
t Goede Leoz-nemen door luſten fat / 
O Menfch kent u felven,foo helpt u Godt 

t Ís niet foo *t hoord. 

Bret hondert twee en· veerſtigſte Liedt 
lIadoeen Chriſtelijck Scheyd-liedt,” 

Na de Wwijfe : 

Lief in’ ſecreet. 

„ al sn6. 1. AZ er acid ín defe Wercld” - 

hs en Offocte Jeught / dat en is blybigh niet 
‚Rate. 35. OCH het moet al/ och het moct al ver 

a Det. je 10. | gaen/ 

3e, 102.27, Niet / niet Dan Godt / kan bafte blijver 
ve eha, alde ſtaen. de 

z, Hoe wel bergaert/ hoe bzedigh hiet” 
bu ecen/ 

But, 14.15. Net —— komt daer helpet geen gef” 

/ XI waſcht ghy fchoon / met tranen 17" 
„, 

aenſchyn⸗ 
Al wat vergaert / Dat moet gefchepde

rs” 

zijn. 

Sam3.3. * en Maen vergaren welt: 
— 

wt Le 
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De Sterren klaer verſamen wel bez 
| quaem / 
De locht / aerd’/bper/ en water komt 

bn cen/ | 

1 Dergadert al/ achlacp om te ſcheen. 2 Pet. 5. 1a 
4 Ben eenen ſteen op D'ander Wwozdt Lue 21de 

gelendt / 1* 
“Cot een palleys bol groote majeſteyt 
Bteecht upt De hoeft / en ſchjnet won⸗ 

Der baft ; | 
Boe meer bergaert / hae meerder ſchey⸗ DHL 4 45 

dens laft, 
5. efeik! doodt Dic ſcheydet Man cn FOM 7- 2e 

Ĳ 
De felle doodt die fchendet Ziel en lijf: ers —5— 
De felle doodt de Moeder ſcheyt van Fok, 5* 

Kindt / (bindt, 1 Los, 2. 
smet fchendet al / en frerbet wat men Uchz, g, * 

6. — > hos aid met €hzifto, Je⸗ ft 

En cabin olst by Godes woordt en 
erch/ 

Die en kan níet ban ſcheyden zjn bee 
ſwaert / r 

Wanneer * ſcheydt / hu ban het ſchey⸗ Ceſſ. 417, | 
Mi den baert. 
is. — PER foet/en Dufters die 

ick ec ij 

rat —J eni doch fchepden nintz gants „4 
| mermeer ’ 
Maer ſcheydt ban fond / ban Wereldt /Coꝛ. 67 

Sathean/ Wel) 
ge EN ich ſcheyd / en ſegge u vaert 

wel, 

23 Het IK. … ze 
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* J — 

35e 

Pet hondert drie en· veerſtighſte Wied 

Voys: Pfalm 68. 

1, OO Godt berloft dus / door u Kracher. 
Colt, 1. 13. Al ban der Dumfterniften nacht, 
Pred. 6,4. s Wereldts bedriegeryen; 

Dan het geweldt Ber Creatuer / 
2 Par.26.16. En vanhet wanckel avontuer 

| t Welck menigh brenght in then: ve 

Pſal. 49.7. ms als den Menſch 18 aerdtſch 
int / 

Werdt hy geboert met alle windt 
An een lichtveerdigh weſen. 
® Deer maeckt ons bau deſen bep/ 
Op dat alleen ons bꝛeughde zu 
In uwen wil gepreſen. | 

| 2, t Öact op der aerden ongeljck: 
ESLT. D Een Wordt hier arm / cn dD'ande 

rijck / — 
Spe 11.5. Na't u belieſt te geben; 

d'Een werdt verheven door u handt 
| In eeren / en dame —* chandt 
| Cer neder Wardt gedzeven: — | 

Den Menſch die op’t waitoendigk ſie 
gpfal, 49.15. Qu beeft hu breught / en Danberdgiet © 

In ongeftadigheden; 
| obr.z2, Maer Die mu, Heer / is gegrondt/ / 
Pp Poit,4 12. DDAR rijck / arm / kranch/ of geſondt / 

Hu is altijdt in vreden. 
3. Schencht ong/ o Heer / u liefde fat 

Pereenight u met ons gemoedt / 
| En maeckt ong anberkamlijch/ 
| Op dat wy zijn als een hafteel/ 

duce ro. 42, Altijdt vernoeght met '£ befte deel/ 
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Bn ſpreecken ondervindlijtk F 
8 ens fchepden ban u mn. Aom. 8, 3% 

Die ſal ous vemen unt den ſin / 
8 liefde eeüwigh machtigh 

| 

Been Creatuer / hoe groot of ſmal 
| 

Ons Lan u liefden fehepden fal | 

vu maen Dat zp waerachtigh. 
4 

eeſt opu boede. 

Berhondert vier · en⸗· beerſtighſte Liedt / 

nle een korte ſommarie des ſius van het 4 

Vader-onfe, Match. 6. 

Op de wijf: Hi 

Fck hoorde in Syon ſod hieffelijc= A 
ken ſtem. | 

Ziel, 

A chepper des Hemels / Bie 't al maner 1. vo 
O2 * thapen heeft/ ree aa |l 

Snderhondꝰ / en boeder/ Wat, op Der pra. 104.27, < 
‚aerden leeft : | 
Wy die boor u heplg’ altaer Knielen Eph. 5. ra 

Sin u handen maeckſel / Die ghy foo Pat. roo. 3e 

as mitd’lijch geeft / | | 
Brood' / om voedſel: onft Zielen Joh.6. 32e LI 

’ Wzijdt boog bernielent. ‚Job. C. 50e 
14 2. Och! gp Onfe Vader, die in af Heem „datt, 6. 9a 

| len zyt, 

AAE ellendt op aerden / ban u gefondert 
wijt/ 1 

Eijn u Kind'ren / Docht'ren / en SO, €o),6,18 
nen, | —V 

@ 3 10e 
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Pla, 41, 3.3 Hoe ſullen wy komen (in ’tbaderlantd 
4 bevrijdt 

2 Coꝛ. y.2. Eeuwighlijcken) t'huys te woonen/ 
Inubekroonen. 

Godt. 
Mal.1.6. 3 . Een kKindt eerd’ fijn Bader,/ eer 

Anecht vreeſt fijnen Heer: 
qSoo ick ben u Dader / waer is dan mij 

neeer : 
Wacr 's mjn beeefe ben ick u Deere s 

Mal. 1,12. Moꝛrdt nijn hen! gen name bau ont: 
heplighðdꝰ meer/ 

Dijdt mijn eere by u (foo ſeere) 
Cot groot on-cere, ; 

5 Ziele, 

ë Dede, 4. Och! Dat's lender waer / o qhn beer 
| heerſcher goedt : 
ror. 14, 2, HEE gnadge Dader / Die ong miſ 
| daedt unt Doet / 

Mute 11.137 Sent U geeft, dat in ons beleven : 
G'heylighd” word’ u name, en in ons wo⸗⸗ 

Den moet. 3 
Wk Mom. 8 14. Ons gedachten foo aerigedzeben 

Debe, 13.15 U lof te geven. 
GAU. 17. — 5, Geeft) wat wy boornemen / in ſpꝛee ⸗ 

en ken / of in daedt / 
Coll. 5,23. Alleen t'uwen lobe/ en tot u cer be⸗ 

| fact: 

cir. Wy ín u naem (beo? ander Dingen 
elle e Miet ang / maer) u eere / bevord'ren / 
| Doop u raedt / 

| In u beeefe) fanderlingen 
UV LTiefde toebzingen. 

C odt, £ 
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Godt, | 

6. Hoe! kan doch mijn name gehey⸗ 

ahd’ zjn bp Rijn | ĳ 

Nadien boos u herten / enu gedachten Ben. Z.zr, | / 

zijn. | 

En beſtrickt sen ſondigen bande/ | 

Soo niemandt volkomen Den lof (ter is 

peijfe mijn) | 
# Singen kan met goeden berftande ) ꝓſal. 137.4 

In beeemden lande. 

Ziele. 

7. Het is waer / a Dader ! wy zyn ſoo 11. Bede, 

kranck en broos / 

Onſe teer litmaten genenght tot ſonden 
boos. 

| Duphc{/ Wereldt/ biens / wil regeeren / Gat 5. | 4! 

U nacms-eer unt-Dzijven / ons maken 4 

Goddeloos. | 
Dan dellend ons helpt gaedertier en 

S{n all'n manieren. | | 

8, Geeft dat uw rijèk komen ‚ En m ons Eik 

meer bekluift / 7— 

Wat in ong de ſonden / doodt / nietighd / 

en üptdeift. on 1: 6 
Droom ong boor ub'haeglijcken Mae u 

| Mp Dijn rijcke worden daer ghy de ldeen 
im blüujft / 

Shoorſaemheydt ONS krachten rake⸗ 

In allen ſaecke. 

* _ 

— 

odt. 
ò. KVerderv * ſi * helpen: vzoon 

rijck / ſaligh (fiet 
id Druche, maech’Ggem arrem / hero?

 1 San, 36, 4 
| 9 

GC 4 Gijn | 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
/ CA 



) de ACT 1 : 

Gp mijn goede daet wilt weet ſtrijden 
UD · 13. 1. Die’k levend? foud maken/ ick dood en » 

bringh te niet/ 
Wat foud' ick u meer doen (by tijden) 
@ff helpen ’ lijden 4 

| Ziele. 
. Bede. 1o, Bat wy níet en lijden uwe heylſa⸗ 

me hand’/ | 
Derſtaen noch begrijpen / dat doet ons 

Klepn berftand/ 
Geeft Dat ín ons (goe’rtieren Dader) 
—— gefel, en (door der liefden 

zan 
Wu genegen/ u woordt ( te gader) 
Ce komen nader. 

+, Jal ·of het ons wee doe / ons goete 
duncken ſtoord⸗ 

Straft / fla doodt / kaſtijdet / maeckt ale 
les {oa ’t behooꝛd/ 

Dat wy u will Daed’ lijek bevklaven-: 
En " —* geſchiede hier op der aerden 

00: 
| Ban, 7. 10 @’lijch alì inden Hemel D'henefeharen 

Hi Doen / u Dienaren. | 
Gadt, 

Maf. 29.13, 12. Die met monde quamen / (en niet 
| mett herte) by/ 
' Jerem. 5, 3, Dan mp aengegrepen/ n’t werck bere 

| fat. 1. s, faecken my / 
ſat..4. Dooꝛ beet?ringh terugge fn traden/ 
ebz. 3, 12, Veele Die aen · vingen / mijn / te bewegen: 

u 
J Dielen (als ick handeld beraden / 

In beel miſdaden. 
Ziele. 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
JCA 



Ziele. | 

. Wie mach doch / o Bader / Loo? w1V. Beac 

we hand’ beſtaen? Malt. ze 2e 
Niemandt ís foo ſterrick met Krachten | 

aengedaen/ ln 

rijpt ons aen/ bolbzinght dju Wil 
Heere) / î | 

Dat tun dijn rijck blijken / eeren / en loe 
ven / ſaen / 

Sterekt ons in dees handelingh teere Eſa.a1. 1D 

Met wood’ en ets, —* (in mek 
14. Geeft ons huyden onſe dagelijex brood: | 

—— beeldt in't herte ) dat ware Ach. 5. 4. 

Hemels beood 
HE 

Dat up geftercht ‚Doop Kem: berdzagen 4 

Onſes willens afvzeuch / d'u’ bol kj 

brengen blood’. | 

Geeft Herders / die na behagen) Hur 10.2 

B Woozdt gewagen: 
Gadt. | k 

ry. Det ig niet gûcd datmen den hondert gmarth.7.t. 

’t henliaghdom —* 

En dat broodt der linderen boor Were Mat.rs,26 
pe / dat daerom . | 

SEE 
Dat fn ’t onachtfaemlick berfmoren/ / | 
GShy maecket al daeg hckſ wt fondert | 

bs 

beeler fom/ n 
AL pꝛeecktmen u dagh en nacht voorew: “A 42.20 
Ghy wilt niet hooren. EA Szde 

- is IES Tei 

Ziele, 
16.Tatet dp herbermen / ons niet Dat 7. Bede. 

braadt onthoud / — Ti 

Dader willet geven Cu Rind ten) nic 178 

nisbfoudt/ Ee 
pj | 

r 

— 
2* 

 À &. Tú 
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Pfal.130.4. En vergeeft ons ſulck onfe fchulden: 
dſal.143.. Gaet niet in ’t gerechte/oock bidden wr 

(benoud) 
Mal.19.13, Ons feplen Die bermen ighbulden/ 
ofals 03.10, Wilt Heere duider. 
nberf.s, 17. 
Gfaí.:.18. 17. Ere na u belofte bergiffenis zijn 

al/ 
DR 20,8 Gelijck wy vergeven ons (chuldenaren al/ 

Doch / miet ont’ quitſcheldingen baten/ 
Om dat die In guckbeyat met D'uwe/ u 

gebal/ 
Het, 15.16, Maer op uiven woorde / wn baten 

| Een wis berlaten. 

Godt. 

18. Maer of ick bergebe / all’ uwe 
fonden quaedt / 

Mat.8. 26. Ghp kleyn ban geloobe / cen weynigh 
maer beſtaet 

mMat.26.39. Hond oock niet balherdighlijch waker: 
Maer op mijne paden ghy haeft te rug⸗ 

| ge gact 
Mat.26.68. Dallet ſnel wanner u de ſaken 

hik Aenwechtingh maken, 

« Ziele. 

19. Wy zijn ſwack / o Dader / en die 
denbecht.n zh groot / 

LEPD.S.r2. Wereldt / blepg/en Bunbel / ons doer 
Petr.5.8. heel weder ſtoot / 

Wilt dao? u genaedt ons behouwen: 
| Leydt ons, Vaet ziet ballen 17 bekoring” ter 

ddodt / | 
J Dat wy al we'er ſondigen ſouwen: 

In uaenſchouweu. 
20, ‘Blijft 
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So, Blijft met u genade/en hulpe ons Prar.Go. 138 
ontrent/ 4 

Dat wu al beſtandigh kloeck ſtrijden Cim.s.aꝛ 
tot den endt 

Ons als vꝛome Kidd'ren betoogen t Cím.r. EA 

Oeffend’ ons/ u Wind'ren tot Mamnen 1Eo2-16. rid 

kracht gewent / | 
Donder u pennen bulp (boor cogen) Ho. 15,53 

in niet beemogen. | 

! ' 

Godt. | 

21. Ick ben doeh gerechtigh/en vecht plat 18 d 

is mijn gericht/ Dfal,j.1 2 26 

@ooz u fondt mijn roede in ſtraffen niet 
en fwicht/ 

Ghy moet Dees ellende/Dan/Deagen/ / Mich.7. 

Dat qhn m aenvechtingh' komt te ver⸗ | 
ballen licht : 

‘ Siet! hoe vive fonden ujagen / Daer 
Sn ſtraffe plagen. 

Ziele. 

22. Dewijl die ellende aenbechtingh 
heeft behoſt / J 

Eu bekoordt met ſonden ong (Dader) 1 
maer verloſt 4 

Och! | ver: laf} 077 seer vana len gnur rde n. 

Gn waerten fuit bihben / Die ons opt P(A gege 9* 
helpen moſt sik 

art alfe fond’ ent booſe ſchaden 
Bao os genaden. 

23. Want uisdatrijcke, ban ons (ca 

wart bemind, | 

M de kracht te geven weldaden acu u | 
Lindt / ke Hi 

GQ. 6 ii} 10 
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366 chrittuerlucke 

Sfa! wiu’ kKind'ren all' te verſamen 
In de heerlijckbeyat, en in eeuwigheydt hee 

bind’ 
Tot in eeuwigheydt, uwer namen 
ich waer dgk «Amen, 

t Is niet foo’t hoord, 

Bet hondert bijf-en-beertighfie Liedt / 
Gemaeckt door Hendzick van Echelo/ in 

zijn gevanckeniſſe tot Gent, alwaer hy 
voor de waerheyd fijn lewen gelaten heeft, 

Op de Wijfe: van Condé, 

Oock kanment ſingen op de wijſe 
VAN 

S yon wiltu vergaren, 
ii 

Coꝛ.ta.13. 1. A Engeſien de natuere/ 
Un Mu dit re mercken doet 

NI boven Be fchziftuere / 
ie mu felben maecht vroedt / 

Coꝛ. 12.25, Pat ban de minfte litmaten 
Ì, De meefte byſtandt biedt/ 
J Soo en kan ich niet laten 
| HU befchzijben dit liedt. 

| 2. Mijn beminde inden Veere) 
| Weeſt alttidt wel gemoedt 

J Wijekt niet ban Chꝛiſtus leere/ 
E Metr.4-13. Wat leedt datmen ons doet / 

Petr. zel 7e Bouwer al boo, genade) 
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ICAEKENS, 

Dat ghy ontmeldaen lijdt / 
viDaucht Godt vroegh ende fpade/ 

Dat ghy ſulcks weerdigh zijt. 
3. En laet u niet beroven 

Dan uwe peerle ſuel / 
Noch laet u niet verdoven 
Dan eenigh focte fpel/ 

Stopt beel lieber u ooren / 

Daer de Derpenten zijn / 
sk Vat ſy u leggen vooren 
En hieft niets Wereldts ſchijn 

4. Kieſt met Moſes ndone 
Tiever ongemack hier / 

Dan te weſen den Sone 
Dan Pharaos Dochter fier / 
Wie in t ruume wil weſen 
Moet eerſt het nauwe treen: 

Soo Godts Engel gepreſen 
Aen Eſdzas heeft beleen. 

5. Derbijdt/fendt Chriſtus i 
Al wordt ghy hier berfmaedt/ 
Beſpot / cn verkneſen / 
Belogen met valſche daedt / 
Poe fp u hier verkleenen / 

Hoe den loon meerder zy/ 

udeſen: 

Saligh zijnſe die hier Weenen? 
Dy ſullen noch lacchen bly. 

6. Die bier met tranen ſaeyen 
1 Alin dit aerdfche plepn/ 

Die fulien met bꝛeughden maeyen / 

Bzeengen haer ſchoven repn/ 
Die fendt ſonder verflouwen/ 

Die ſal tot ſjnder tijdt 
AMaenen ſonder ophouwen / 
Met Dn jolijt. 

— 7 je Na't 
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Collof,z 3 
rar. 13,46 

Pſal.5 8.5. 
$Rat.io, 16. 

Exod.ꝛ. 100 

Heba. zr, 24 

4Eſdz.7.9. 

Matt.5. 11. 

Icto.5.42. 

ute 6 22, 

Pſal. 26 F⸗ 

Ga'a.6, ke 
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Joh.16.21. >. Ma't baren komt verblijden 
Alſoo Godt felber ſprack / 
Sa 't nauwe komt het wijde / 
Naonruſte gemock / | 

w Petrzer. In defe Pelgrimagië 
| Moet altijdr fijn geftreen/ 

@m te wimen qoe gagie/ 
Gelijck ons Ouders Deen, 

8. @ns Ouders gingen dolen 
Met druck / alſoo men las/ 

tzebz. 1 1.38. EG bergen end’ ín holen, 
tE0zS.s. Patde Wereldt onweerdigh kwas / 

| Sn fagen op't beloonen/ 
„Job. 4.35. De landen kehooft ſtaen / 

Dat was haer een verſchoonen 
om altijdt boopt te gacn. 

9. De Propheten gingh men fluntcu 
In kerchers/ met elendt / 

poſt len nict —* bupten? 
f *5. 19. Alſoot wel is bekent / 
geor * Sy hebben ſeer verduldigh 
mi6.2be In st krups geglarieert/ 
Bal,616. Ehꝛiſtus dat kam onſchuldigh⸗ 

Petr.a.. Was oock geperſequeert. 
Mat.io. * 10. Die Chriſtus voor de Menſchen 
UE: 12.8. Belijden openbaer / 

| Die fal hn (na haer wenfchen) 
„oel ijden boas fijn Vaer / 

| Alle Die hem hier fchamen 
Al boorde Wenſchen koen/ 

33 € Die fal Godt haerder name 
29. Ut ’t backs des tekens Doei, 

ts AA Hierom en wilt níet vreeſen 
Al lijdt on ſwaer verdziet / 

De — magh niet We ſen 

zKegsg. 22.270 5 

tat Urk 

— 

4 er 

* 38 

Lt} 
Nd 

u Kanis. Sl 

oben 
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oben den Meeſter niet ! Mar.rez4, | 
Hebben fp den Dader vol minnen Musso: 
en Belsehuh genaemt / | 
Soo fal fijn huufgefinnen/ | 
Dan haer Worden geblaemt. 

12. Denckt op de vzeught plenfantigk | 
Die Godt fijn bolck bereydt / 1 N 
Een fladt feer terpumpbantigt 4Eſd.9.* 
Die bol ban goede leydt: Apozirt. 
Sy fullen beeught oorboren / 
Als Burgers delicaet / \ 
Dan fuit ghy mogen hooren J 
Komt ghy beminde ſtaet. 

13. Dan ſal Godt gaen berfamen 
Dijn alderlieffte Beupndt / Mat.ꝛ3.30. | 
En roepen haer by namen/ UR 
Apt noorden / weſt en zuydt / Mat. 8.t5. 
Cot fijnder ſchoone ſtede Aute 13. 27e 
Dan goude pꝛincipael / Apoc.ꝛ1.21. 
En edel geſteente mede / 
Blinckende als cheiſtael. 

14. Dan peer'len zijn de poorten / 
De ſtraten zijn ban goudt/ 
| Steenen van alle foozten 
Iſt fondament gebouwt: Apot.ꝛt.tc. 

Dan Jaſpes de muraje 
Is koftelijck gemaecht / 
Dol ban ſchoone cieraje Hi 
Wel hem / die daer geraccht. 

15. Maer ſal geen licht ontbreke; | 
Want Godt haer licht zijn fal/ Aopoc.22.5. 
Dan ſal oock Chriſtus ſpꝛelien … Mat. 25.33. 
Lomt bier myn Hef getal / 1 

Cot fijuder bruplofts feeſte Apot.i9.7 | 

Wol huſe zenden al / | 

| Die⸗ 
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Kure 12037: Dienen haer minft on meeſte/ 
Met een blijde gefchal. 

16, De Beeften sijn geflegen /- 
Springht kloeck ober de muer/ 
Den Beupdegom komt u tegen/ 
OBꝛeeſt geen paſſagie fuer) 

vot.19.7. Saligh zijn de genooden 
APD 4.13. Die tot des feeſte jent 

Komen / en al De dooden: 
ie in Bent mn Ee 

K vet. >.0. 17.Een ſchaer banalle nac 
— Stond t boer den ſtoel Godts daer⸗ 

Die al door trybulatu 
Gekomen zijn voorwaer / 
En hebben al haer kleeren 
Gewaffchen in lams bleedt/ 
Pet lam/een Heer der Heeren/ 
@en geeft Die gaf den moet. 

18; Johamnes ſagh gelegen 
pot. 4.. Eenee / gemenght / met kpee/ 
or 15.2, Die victorꝑn gekregen 

Cegen’t Beeft cn dat Dier / 
Sy fonen met he et manden | 

Seut.z2. Riedt ban Moſi Godts Knecht/ 
4 Die op den glafen Zee ſtonden 

Met binder herten vecht. | 
19: Dan fuilen de Jonck· vꝛouwen 

Gaen bzalijck aen den dans 
| Pe Longen met den ouwen 

Haer hope wordt dan gans 
J Polkomelijck in vreughden / 

2 Tim. a. g. Waer wordt geſchoncken daer 
4 &{D,2 43 · We kroone vol van deughden / 

Dan den Heer Der heprſchaer. 
Aom.sſ.a8. 20,t Hijden ff niet te geljcken 

it 

| 

EN 

B. 
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Tt OKI 

By den breught / díe Daer fal 
ier na ín Gods bolck blijcken/ 
Dug Lerblijd w hier in al/ 
Dhn fult Chziftum aenſchouwen 
En gaen bib dan te moet / 
Als dan fal hy u trouwen 
Al in fijn eeuwigh goedt. 

21. Sy ſullen niet meer. Dozften/ 
| — ljden pijne zwaer 
Wen geeft ſeydt dat ſy ruſte/⸗ 
Haer werck det volght haer naer / 
Die ’t woordt der ljdſaemhede 
Behoudenmet berdzagh// 
Die ſal Godt geben vrede 
Al in den jonghſten dagh. 

22. En wilt u niet verſchricken / 
Als ghu voor den raedt ſtondt / 
Godts geeft ſalu verquicken / 
Spꝛeeecken door uwen mondt: 
En vreeſt geen Menſchen dwalingh / 
Die ’t lichaem Boen torment / 
—3* ſullen weſen ſaligh 

te bzoom blijft totten endt. 
23, En wilt u niet bedroeben 

Al wordy gekaſtidt / | 
Mant Godt komt u beproeven / 
Sf oh getrouwe zijt. 
Doo wy founder ſtraffinge / waren / 
t Welck Godt fijn bolck toe ſendt / 
Soo waren wy baſtaerden / 
En geen Kinderen jent. | 

24. Ooꝛlof / dit s in mijn flupten 
Pan mijn ſimpel gedicht / 
Al legh ick hiet in mupten 
On Chaꝛiſtus name) licht : 

371 

Ooꝛlof 

SAY. 3.5. 
Mat. je Te 

a{ 2. hel 7e 

t Jol 3e Be 

Hose. 2, 11, 
SEzet. 16,6, 
Apot. 7. 16e 
Efa. 49 10. 
Apot. 14.53e 

Apot. 3e m 

Max. 10 1043 
Marx 13.11. 
uut, I2e ITs 

Met. 10. 28e 
Lute/ 12.4 
Efat.sre 7e 
ARat.: 9.22, 
Mar. 13. 13. 
Jactob.t.⁊. 
Hom, 5.3. 
Job 23. 10. 
Hebz. 12.8. 
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Borlof / Chgiftenen bende, 
Houdt dit liedeken nieuw 
Doo, een oorlof Mm 'tende/ 
Bier mee ſegh ich Adieu, 

set hondert ſes⸗en⸗ v eertighſte Tiedt / 

Welck gemaecht is van een Dochter die door 
een goede invalle , en mftralinge des goe- 
den geefts „ is ontfleecken tot fulcken lie f- 
de Goats, en Ieſu Chrifft haers Bruyde- 
cans Mitlchx datfe dy 0m de PPereldt me 

8073 ulckx at fe anerom aerveresat met 

al haer pracht b pomperye ende yaclheydt 

verlaten , verſaeckt ende dar? van gez 
fcheyden 25 verbindende haer met Chriſto, 
om hem te dienen, en na te volgen in 
fijn nedrigh ende ootmoedigh leven, alle de 
dagen haers levens. 

Fer macht ſingen op de wijſe 

Ick fchoude Wereldt aen, 

Perhalende de voys bande Drie laetſte 
regelen ander-maek, 

Or. ES 

Na de wijle van de Lof=zangh, 
MARIA. 

De Dochter, 

é. © Wereldt! boos en kranck 
Peel feftien jaren lanck 

Hel ick mnu gegeben/ — 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
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1 A MEER an Ea 

Geſtelt mu u bedwanck / 
Al ſonder Toon En danck / 
Tyn geedt/mijn lijf / mijn leven / 
H wer woorden geklanck / 
Beloofde blijden ganch/ 
Maer waer iſt al gele ben: 

De Wereldt, ° 
2, O Dochter zijt canrtent/ 

Blijft mn obedent/ 
Ich ſal u lieflijck weſen / 

Ich heb menigh peeſent 
Engiften erellendt 
Poor nijn Diengers geprefen/ 

‚ 3Racht/eer/gocdt fander cndt/ 
alu kamen sntrent 

— — 

— — — — — — — 

— 

— 

Laet u van my beleſen. 

De Dochter, 

3. Weroeldt ’t is openbacr/ 
Ghy zit erch end’ onklacr/ 
HU woorden valſch ban treecken / 
Ghy en helpt boog noch naer 
End’ uwen Dienft ís ſwaer / 
Dus laet ick u fchoon fpzeeckert/ 
Want laeg Die doodt voorwaer / 

Die my vaſt roept tat haer / 
En fal mu niet ontbzeechen, 

De Wereldt, 

4. Doe! gerinft ghy om de doodt 
Alre / eer ’t is ban noodt/ 
Recht als ghy gaet beginnen à 

| Pennft eerſt ops ſulcken ſtoot / 
Als u dooꝛ oudtheydt groot 
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Luct 4.5. 
1C03. 7.31, 

Mat.4.8 

Moh.5. x 

Mat.16. 6. 
Sap.5.7. 

Eſai 38. 5. 
Opt i4. fp 



Bap, Ze 74 

B% 14,16. 

Bebz, 9,28. 

Hatuer faclgeert van binnen. 
A jeught ban ſorgen bloot 
Houd inder vꝛeughden ſchoot / 
tWaer dwaeſyeßdt ſulckr verſinnen. 

De Dochter, 

s TTS vzoegh oft ſpaed / hoe ’t zy/ 
Het flerben komt ong by/ 
Om Godts oozdeekt’ aenhoren. 
End’ alu haben blj 

tat, 16,26, En maechen daer uiet ben/ 
uê. 12. 10, Als ONS De doodt komt ſtoren. 

| . J.4 
Efa. 22,13, 
| DAD, Zele 

In 
LR 

n 

J.59 
— 

al. 49. 3e Xxy / fa dan / Wereldt fn/ 
Vooꝛtaen ſoo geef ich.nur 
Eot des Hemels treſoren. 

De Wereldt. 

6. Dothter ghy zijt anbeoedt 
Dart ghy berſmaedt mijn goedt 
Om ſulcken fatternpen/ 
Neemt den tijdt hy is ſoet / 
Alſoo hu komt/ eu doet 
Panudeesvaftrnpe, 
Wat namaels volgen mact/ 
t Zp welbaert oft ontfpoet/ 
Stelt dat nu aen een zpe, 

De Dochter. 
7. Wereldt ick merche wel} 

Waer goedt na u bevel 
Mijn Ziele niet te wachten / 

at, 10:28, 
at, 25.30, 

Nochtans bees ich De Wel/ 
Daer Die boofe rebel 
Int eeuwigh ber verſmachten. 
Soud ick om u booeftel 
ijden ’t Helſche genuel/ 
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End' Godts rijche verachten: 
De Werelde. 

8, Gaet dan daer “tabeharghe/ 
Iſt dat ghy mprbejaeaht / 
Soo tuil ick u oock haten/ 
ijn vbreught ick bana drzaeght / 
Gebannen en geplaeght 
Dan nw ick falu laten, 
Deel lijdens dwaſe Maeght / 
En dzuck die ’t herre knaeght / 
Wacht ban mijn Onderfaten. 

De Dochter, 

9. Wereldt/ of nan berdziet/ 
Off goedt/ofguacdt geſchiedt / 
tEn kan manet aefthaden/ 
ch gebe mettet LlteDE 
Minder herten geniet 
Nen leſus Gol genaden. 
Pijn quaedt (als hy gebiedt) 
Vervult met rouwe /ſiet/ 
Wil ick nut gaen af laden. 

ro, Adien d vrienden al/ 
ett »s Wereldts geſchal/ 
dieu o geſellinnen/ 

Ick was u lief getal/ 
Als ick in d' nerdtſcheydt ſmal 
Die ydeſheydt wou minnen. 
Tiever ick lijden ſal 
Derdziet in 's Weeren ſtal / 
Dan beu tter Wereldt winnen. 

1, Dit liedtjen heeft gemaeckt 
Gen Dochter / Die geraeckt 
Do Rens geefts ſoete ſtralen / 
De Wereldt heeft ver ſaerkt / 

75 
Mat. 22, $ 

Koh. 1s.rg _ 
0h. 16.20. 
Ao. 16,1, 

Pſal. 34. 20 
Sapi. 2. ra 

20200, 1,1 ie, 

iom. 8. 34 

Aom. 3 2k 

Dal 4.1 
fal. 34. zn 

Jocl.⁊.i⸗. 

“ 
8 

Web, SN 

Mt, 16,2 | 
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En in Godts liefde blaeckt 
Die op haer tuil doen dalen 
De beeught daer fp na haecht/ 
En ’t goedt daer 39 om waeckt 
In Die Pemelfche zalen, 
nn ° 

| Wet hondert feben-en-beertigfte RLiedt / 
| Gemaeckt tot Lof van den vryen fhact tok ha 

trooft van alle ongehouwelsjckte Perfanen, %, 

Op de wijle; | 

Pa dat ich heb gelefen dat Deouwen 1 
berheben zijn. 

EK &er hooge is te pzijfen 
Den houwelijcken ffact 

f Macer eere te bewijſen 
‚CB: 7, 34e Is oock Diet anders gaet 
E Die hier doo: ongelegenthendt 
1— Van abontuer of tegenhepdt 
3 Het houlick niet beleeft 
ik Dewüijl't Godt niet en geeft. 

2, Pochters feer arm ban goede 
It Oft ander accident 
Ak Nl zijnfe ban gemoede 

Deughtſaem en wel bekent 
Sy worden dic kwils niet gefocht 
En ooch feer Wwerniah om gedocht 

| Want díe de Wereldt mindt 
| Is tot haer nict gefint, 
J 3. Godt kan nochtans wel geben, 
MAD. 3.16, Een deughtſaem weder-paer 
1 Maer oft ban al u leben 

4} Soo niet voorſien en waer 
En wilt daerdun bedzoeven niet 
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3 Eodt die al u behoeven fiet 
s alu int herte sijn 
Een trooſtbaer medecijn. 
Hoe veel zijnder gebonden 

Die dickwils in hun hert 
_ AbBeníchen te zijn ontbonden 
En dat om al de fmert 
Pus dencht/ en hebdn hier geen hund 
Soo hebdy oock daer deur geen krung 
Stelt u daer ín te bzeen ì 
Soo opt De bzome Deen, 

5. Mach sjnder oock perſoonen 
Weduw' of Wedungaer 
Die gewent zijn te woonen 
Byeen houwelicks paer 
En nu door het afſterven fiet 
En konnen fn berwwerben niet 
Maer lief gefelfchap foet 
Dit bedroeft haer gemoedt, 

6, Deeg moeten haer niet quelldn 
toch ’t herte maken ſwack 
AMaer haer te bereden ſtellen 
AIn dzuck en ongemack 
En denchen: °t ís nu foo Godts wil 
Aaet ick nu hier ín weſen ſtil 
Godt wel trooſt geben kan 
In plaets ban Wijf of Man. 
7.. Deel Weduwen manierigh 
eeen geleeft eenfaem | 
Anna wag goedertierigh 
Dienende Meeren naem 
En Judith vockeen Verouwe wijs 
Sy diende Godt ín haer logijg 
Dees erempels gedencht 
vS u ’t gedachte krencht, 
j: N 85 AA 
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LO. 33,2% 

OU 30, 220 
ende 33, 224 

’ ute 2. 26e 



8. tT waer beelmogenfeggen/ (ven 
Ick heb te grooten laft/ 
D'Pups-facchent’ overleggen 
Benouwen ons al batt, | 

Pra. 6,86, Gedencht dat Godt in fijn ſecreet / 
Deu.ro 13, Mock al u Doen en laten Weet/ 

| Pfaraó.g. Met hulpe/ trooft/en raebt 
| Pp inden noodt byſtaet. 

9, Moch zijnder Die het trouwen 
Wel mach gebeuren hier / 
tZo Maeghden ofte Perouwen / 
Of Mans perſoonen fier/ 
Maer fiet den obergoeden raedt 

Noꝛr 7. 25. Die in Corinthen ſeven ſtaet 
Heeft haer ín t hert geraeckt / 
Dies haer wat beters ſmaeckt. 

Mat. 19.12. 10, Dan driederlep beſneden 
| Smeecht Chriſtus openbaer/ 

| Doch eenige die 't Deden 
Omt Nemelryeke klaer / 
Bet en is unt te ſpꝛeeeckenniet/ 
Wat groote bljdſchap hem gefthiedt 
Die hier een aerdtſche beeught 

| Geeft om ’t Pemelfch geneught. 

Apot. 14.4. 11. Altijdt niet Godt te weten 
En volgen ’t Hepligh tam, 
Dit kan de —— 
n al wat haer apguant: 

ren 7 ij aen niemandt sijn gebonden hier / 
| En bep ban alle fonden ſchier/ 

eur ’t leven klaer en reyn 
| Dat deſen is gemepn. | 
ute 14. 18. 17. Cijd'lijch gewoel maccht hinder 

| Pan binnen iu tgemoedt/ 
im.5. 5. Pen venen fact ig minder 

| 

Bier 
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ded — 

Mier aen berbonden vroet 
Want foo ie ’t houwelijck hantiert 
Hy niet ſoo wel miet reden biert r{az. 
U IS hy fijn werck laet ſtaen Eten.’ —— 
Soo Paulus doet vermaen. 

13. Hierom ghy jonge Maeghden 
bh zou perfaon of Jan 
Of u natuere klaeghden 

| Miſdeerit te weſen dan 
Bedencht dat ghy een beter goedt 1003, 7, 35 
Wier menght genteten in t gemoedt —3 
Als ghy Wel hebben ſoudt 
Act uterjck getrouint, 

14. herte laet berseonen 
Metuwen Brupdecom 
hr en hoeft niet te meenen | 
Alleen te zijn daerom | 
Want ghn doch zijt verbonden recht 2Cos. 7.— 
Alin De geeftelijche echt; Abot. 19.7, 
VDan Cheiſto en fijn Beundt EE 

Die memandt apt eu flunt, \ 
er Vri @ntellijehas de ſchaere 8 pot. 7.9, 
Daer med’ ghy eenigh bent 

Derblijdt gn onveuchtbaere Cat. sa ac! 
och defe ſtennne kent „HR 
Aant beel meer Kinders hebt gh BA 
K Ban/ 

Syr bie Daer heben eenen Man / —— 
Alleen hantet en leeſt Mat. 28.200 
Die Jeſus brem heeft. 

‚ Weeftop u hoede, 

27 

Tea 

A | iet 
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Pet hondert acht-en-heertighfte Lied 

| Zijnde een 

Braylofts - Liedt, 
Op de Wife : 

Hoe legh ick dus in deef” Ellende, $ 

1. TEK moet een liedt tot uwer ccren 

A ſchencken Bruydegom en beups 

Gen 2,22, Spek wenſch u / dat den Herr Der Meer” 

| Int Paradijs U bouw’ lijck fl
upt: | 

Dat qhp alg twee berbonden Zielen 
+ 

Meught al wat kefde beeecht verniele 

ST Den Geupd'gom Jeſus fn 1 

— ſi t ruin” bemin ie fijn Beundt ſoo ME ki 

bard nopd had volkamen Weelde, / 

| Dan afs he heer by hem bebindt / 

IN @faí,4o'r4, En eer Dat DP haer fou berlaten / 

Dal, 37.5. Hy fou Seek cer hem ſelben gt
 

“rt Heeft hem gehoft fijn dierba 
ven / * 

Syxrh. .25. Sijn vijch/fijn kroon / en al ſyn vreugh 

Wanneer hy haer fijn trouw quam 
ven / * 

Want daer wat blijckt der liefden deug 

Tol, 14. 3. En woch er kan hp nú niet ruften € 

REN Dooꝛ fs geniet ſyns Hemels uſten. 

| 4. act krenchhepde heeft br fog g 

| dragen, x 

Birger. 16,6. Haer toonden hy met foethendt 
bandt ke 

db. 16. 24, anneer ſy komt haer nooden klage 

| 3 is bedienſtigh —* ſyn ssd 

| Want s De liefde geen hinder / Want dat en IS DE fde geen hj mid 
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hege 
Rd Ì 

wealtndt te bipgen tot het minder. 

„1 vx &noack haer engen tuil te ſterven Il 

Dan valt zijn lieve Brundt ſoo ſoet / 
Des $ te 

| Sj wil beel lieber alles derven / —— 

8 IS hem te miſſen int gemoodt / 
Syp practifeert hoe ſy fal buygen 

| 4 @m haer ootmoedighepdt te tuygen. | 

. 6 Wit maeckt den bandt Lan twee 4 

gelieven / 
Wanneer fp bend’ na Godts inſtel/ rn 

mMmalkander ſoecken te gerieven / Det. 3.7. 

E.n niet en bouwen hier DE velt’ : 

Chaiſti exempel ig een leere EPD. 5e 24e 
welk Poemen fal trouwen in Den Deere. 
wel 7, Cee Zielen eerſt in God berbonden 6 

| Î ie leggen altijdt Daer op LOE : Cab, 5, Oy 

veh Woe dat ſy fullen bz ban ſonden 
il JRalkander Dienen m het JOE ; 

8 Want dat ig al haer beeughe en levers 
| Falkandèr troost en Dienft te geben. 

8, Upt Godt vloeydt liefd’ en ſoeten 
| vrede / 

En die Dit dragen in hun hert / 
Die deylent oock malkander mede/ 
Soo dat het alles eenigh werdt; 

Mant upt Dit eer iſt al geblooten 1Co:, 8, 6% 
et Beer her in velen komt bergraoten, 

9. Godt Soil u t° ſaem gebenedpen,/ 

vd En ooch wanneer ghy Kinders windt , Bat 4 
eek Bat haer welraert u mach berblnen/ — 
Gelijck ghy aen u Ouders vindt / 

VDolqht de baet-fappen van de vꝛomen 
d Soo faiu Godt te hulpe komen. 
1 Weeft op u hoede, 

beg 

A 3 Hef 
— 
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set hondert negen-en veertighſte Lied 

Stemme : 

Met droef beyde moet ich klagen force ism) 
gefchiedt, 

_Pfal.oo.6. 1. A KH ffaen ‘up nu als bloemen 
‚ fa. 40.6. En bloepen op het beldt/ 
—3 —* Een ander tijdt ſal komen, 

Mat wy warden berftelt, 
Want alle Lleefch ber meidt 
Pergaet gelijck het qras/ 
Peienden ’t zu u bertelt/ 
’ Komt mentgen t° onpas. 

But. 4iste 2, KHecht als den windt doog 't wacpers” 
HAD 1e: 0e Die bloem verderft ſubijt / 

Soo fal al ons berfraepen 
Vergaen in koeten tijdt / 

| Niemandt en krijght vefpijt 

4 Alſt Godt den Weer behaeght / 
Die doodt behoudt den ſtrydt / 

t Perte ſy ons door knaeght. * 

Spz. 34. 20. 3Jeughdꝰ geſondtheydt end’ leben/ 

3 Konmt oñs ban Godt den Heer / 
Wu heef het ons gegeven / 
Ee beunchen t° fijner eer / 
Maer fu henlfame leer 
Wil ho hebben gedacu/ 

| Oft men fal nimmermeer / 4 

oor hem magen beſtaen. | 

| 5 4e Aen t geen dat wo bebinden 
J Mogen wy mercken fier 

Waer zijn ong liebe vrinden / 

Die vodr ong leefden hier / 
Duz, 10, 13 · Vnn Wormen g'eten ſchier / 
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Al in het aertſche dal/ hj 

PAS Die * — 

Wy moeten ſterven at, — 

| —— — Wereldts weſen op es 

5 cer haeſteljck ver gaet / 

Die ft hebben in chi 
tDalt niet kope n Ee DAL 4 

bte haer kranckhevdt acnftact 

En men hier fchepden moet/ | 
Dalt het dickwils te LaCt/ 

Ee doen oprechte beet. s 

6. Sp dt en falt niet bijten man 1400 IN 

| Dat wy geſtorven 3 / saat: 400 

E VOn meeten metten ljven / —. 

wek Momen Loor Oodts aenſchijn / 
| @m dan op dien termijn, 

| Gen vecht oopdeel t° ontfaen / 
| 

| Dau ante} jupe Ron — 
ik 

S Diet quacdt hier DEDEN JAEU. il 

3 3 al Dic ee toleeſch be
ſeven Aom 8,13, 

qqu leven ſterven Dan 

Een quade doodt Met beven / 

Niemandt en komt daer van⸗ 

Dus elck cen nu hp kan, — 4 

Heem fijnen tijdt wel waer / ee SN 
S ie afde sj — DE| 

Bet kaf berftuntt te gaer. | hi 

Ee genk wilt doch nu op waccken 
sat, 22, sik 

Het geldt u Ziel en lijf / | 1 

En vilt geen onfchuldt maecken, 
Ie 

Om’t Wereldtfche bedzijf/ | 

Maer door Cheiftus. matijf/ 
En fijn baop beeldt aenſchouwt / 

Die dat nu navolght ſtijf / 

Dal hebben baft — 
13 

Sy. Ke Be 

— ⸗— 

Mat.7.24 
9. Ce RE 
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| 304 Schriftuerlijcke 
Pets. 9. Ee laten nu het uade 

—* geert hu ond —— 
nn worden vroegh en ſpade 

„at, 18. 3. St geheele — 
Dats 'tgeen dat hy begeert/ 

| En ons te boren lendt/ 
O Jeudohdigh hert u keert / 
Cot der ootmoedichendt. 

10. Met Maria wilt treden 
CTot Chꝛiſti boeten daer / — 
Sy weenden ſeer beneden/ 
Wieſch die met rranen klaer: 
Pen droogh-doeck was haer hart: / 
En heeftſe doe gelsuft/ 
En die gefalfc/ Daer naer 
Nam fn daer op haer ruſt. 

11. Dan Chꝛeiſto deed’ fn horen: 
| Ein Dochter zijt getrooſt/ 
î Ghn bebe my uytverkoren / 
4 En ick heb u verloſt: 

| Gaet in bzeden altooſt / 
H fond’ vergeven is/ 
Dergeet u ſwaer propooſt 
Ghy zijt geſont gewis. 

12. Soo fal hy oock ontfangen 
U / zijt ghy ſoo bedacht, 
Want bn heeft groot verlangen 

| Baer 't Menſchelijck geflacht : 
{ Dit dach baoz al betracht : 
| En deed Wereldt begeeft / 

Seght haer doch goeden nacht/ 
1 Na Godes wille leeft. 

Mat. 11.29⸗ 

Auce. 11. 38«. 
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amar 

4 

Het hondert vijftighſt
e Liedt / 

Zijnde een Bruylofs-gefä
ngh. 

Op de fuijfe: 

5 ye Waer ich lijd* mijn lijden. 

Ofte 

0 Schoonkte Perfonagie. 

| 
ke en dingh foo aeugenamah Ĳ 

— —— bau Gods 
werck Wit 

| 

en —— 
| 

| n tegen foo MU 4 | 

— dedt ſoo lief / beſchoudt met 
Ä 

Heuſthen oogen. | 

Als dat nend * 
4 

tin wenſchen HEC 
dik 

deck is fijn lief / ſyn waerde / 
J 

Die hy in krachten / 
| 

In tuil en IM ——— 
J 

Ztaegh bewaerde. 
Menſchen hier beueden 

Geleydt / geſtuert / door kracht ux 
Hemels — J 

nons inwendigheden /· | 

Det geeftlijch licht / fijns klacrhendts 
| 

vdelen dalen: 
Ì 

mMaer ons natuer/ 
JJ 

Doo beofch en ſtuer / J 

Der waerlooſet — gaven 

Cot beelen ſtonden / an 

Des wy alg doodt in fondert Epe. tore 

Zijn begraven. | 

a Wat beelderkande goeden: Kato, HI 

Gunt ong den gever aller HOE er HE 

dingen / 
He 

sfwoeden/ | í 
Wat heplen wat vont Heeft 

ts 

és 
J 
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Kom, 8. za, Heeft oe gewit, dooz Jeſum Chziſtim 
| maer, 

Pꝛob. 31.10, Hoe —*— wat / 
| Een waerde Schat / 
Ee ee WDo2dt ons gegunt daer neben, 
vene His ons bal trouine/ 

Cen deughtſaem waerde Dzoutve 
RD Cate 53.5. odt gegeben. 

| 4e OD! volhendt der genaden/ 
Die ons beheerſcht / ban upt u woonſt 

_ Daer boken/ 
De rijckhepdt Der weldaden / 
Vat tough of monde fal die ten bollen 

loven ? 
tercht onfen geeſt / 
Dol krachten meeft/ 
at op ’t bolbzingen konden 
e te aenbeden/ | 

k 19002 Dit paer Die ghy heden 
1— Hebt verbonden. pen | 
1 5. Geeft goedertieren Dader 

Beter, 24. Dat dr eelt (ban u geftelt) bez 
eben 

lin fn uwe beees te gader/ 
‚Lob, 7,17, A zegen wilt hun bevdte famen geben/ 

Pla, 128, 4, Hoedt Haer boor dzuchy 
—* — — 

oor kijf en Zielen ſchaden 
ob. 6. 12, Wilt haer bebzijen / 

Qu en tot allen tijen 
Coz.7.s. Banden quaden. 

| 6, Dus Bzupdegam berheben 
rarr, 17, Dees liebe Bodt / begnadigh u begitte 
m nen/ 

U waerde Beupt woont neben 

mn rn mn 

met 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ACH! 



ze ziet liefd’ / en wilt haer alg u (elfs be⸗ Epe 7.25 
minnen / | 

Haer ſwackhendt ſoet / 1 Det, 3.7 

8 Womt te gemoet 

8 Iet wijf hende/ en met reden 

\ ’% Zp oock Goe lauge/ Col 3. 29e 
En nimmermeer met ſtrange il 

Bitterheden. 
———— Bzundt al u dagen 

Beſtiert u plicht / naer lundt van t Titu.ꝰ 5 

woozdt des Heeren / 
Wilt trouwe liefde D2agen 

J 

t Daraalsuideergeeren: z Pet. 3.6. 
HU Man met Dara als Ep. 5. 22e 
Weert onderdaen / 

| 

Wem wilt byſtaen 
&n naer ’c behooren paſſen men ie + 

Soo u adt vredigh *5 | 

Geeft lind'ren datie zedig) 

Staegh op warten. —— 

>; Is niet ſaoꝰt hoord. 

— 

— —— 

— — —— 
— — — — — — — 

mm 

Pet hondert een-en-uijftighfie LTiedt / 

Zijnde een fonderlinge aanmerekinge es per 

den-(Frijat, mitjgaaers des Menjcaên uy 

innen …nij handeli
nge. 

| 

Op de wijfe ban den 24. Pſalm / 

De aerd is onſes Gods voorwaer.
 

En Geden-trijdt BNS im.2.a. 1. En Heden ſtrjdt uat OIS 2Cim. 2.2 
MES 

wooꝛdt / Mom, 12. i8. 

Daer eltk te weſen vredig) hoort/ — * be 
Î * 

Dervreut van alle n jdt OMEIN, per, ze. | 

ä Á 5 De | 
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De fchool-geleerde hooge twiſt 
| Saoch’t kribb’ten ban den hof Furif 

TEL. 2,26. Eu boordert niet den waren Cheiften: 
— — * 32. 2, De Chꝛiſtenheydt wordt fa verkeert 
,, Dat menigh logh / en bonden eerd / 

Bot, .23dzift boog vecht en wacrhepdt : 
® Tin, 6, 5. Of haelt Difpunten Loor de hand/ 

Om foo ondoen bedecht berftandt/ 
Maer meer bedupftert heldze klaerhert 

3. Cen ſulck' is hu naeſt elck MMan 2 
(Die inde waen) ten vollen kan / 

a Tim. 3. s. Nem feylt maer tot de daet te komen/ / 
Eitu.r. 6. Hoewel hu botlijck ig en flecht : 
: Ei Fe 7e HNem acht/ tat anderg onder-recht 
EM 3e 7e Genoech m wjſhendt op geklommert, 

4. © tijde ! o wanckeleeuwe! (meer 
Nu dan ont was foo fwach en teer 
Weeck-oorigh bolck boor alle tpen/ 

| | Ja alle zimnen of-geflooft) 
Is Cin, 4. 3. Doc prec men beft (om zijn geloof) 

Hoe falmen lieft gefepde len 4 
s. Dal langh ’t bedoncherbde geficht 

Op't geen/ het niet bevatten licht) 
| (Voerſtaen noch doen begrijpen konde 

Star· oogen / na ſalck blaeu gefel’; 
Hoe fange ſullen wijſe ſelvꝰ 

J Vergapen ſich met open monde. 
dGeficht, 6, Hoe lange worden Mm gewacht 

| Dees Demel wetten/ ſonder kracht 
| Wrens henligheden zijn vervolgen: 

D Eer ban ſulck opper-booghd’ Iupijn: 
| Dat minder Soden narren sijrt | 

12n kent Die fiet met open oogen. 
| #Gihoor. 7. Mach uptgediende fcepter fYecht 

Noch meer gebien te fitten recht : 
Joe 
et 
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É ge Tauge ſullen oude choren/” 

hadi huefteen na hun dwaſe fin : —— 

De ſotte willen werven ke 
Pſai.3.5. 

per gecken opgereckte ooren. WE 

* Bal op cen — (met vunle ſtanck) De Rac 

Oy klimmen deſe offerdanck 

(Dooz Pazij vench/ de Marcy Dampen) 

Bil ougeboden tempel plicht 
Dooꝛ oud’ gebodt) zijn Op gericht, | 

Soo moet de laet / en liefde kampen! 
oger. 

g.UBant wie met dwangh en herten leet | 

Dijn doodlijck gift voor fumcher ect/ 

(Dutch Memel eer / langh onder bleven 

Seheunight zijn gemoedt verſtopt / 

Woꝛdt tegen wil / we er in gepropt 

Sal nimmer lichaem voedſel geben. — 

Lo. Soo vemandt bunten reden Woeldt # Gevoeh, 

Die ware kranckhendt niet gevoeldt / 

Maer acht tot baet zijn harde vlagen 

De fiecht is Meeſter van het lijf / 

Pp miſt de ſinnen alle bijf/_ 
De weer ig wegh / van hennie dragen. 
s 1.@rit krathte b'heerft Nenſt Ziet 

En maecht hem Menſch / ſoo eenig biel 

Pan meufchent mact DE Mens Hualft : 

Doo reden fenit hu haeſt berbectt/ / 

Derboomt on-voeligh, maer ontgectt/ 

En fouder kracht. wordt geen ban alltu 

2, us Wordt door ouderlingen twiſt 

De ware geert” ackheydt gemiſt / 

Dao: tegen krijgh / den geeft bedorvpen:; 

Om dat eſck weten / roert / en FPL: 

Dat u cen ander doch herf chept 

Die ig in leven ſelf verſtorven. 
— 

«3, Dees plagen * Jaber langh 
"Art 

Nn" 4 
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Tin (Sy fterffelijche at in ſwangh / EN ! * 

— fenn AN deſen * Aerne komen bzandigh 
ertben Burg, SE grouſaem rafernpen voort/ 

Diealtijde Cn wecken logen / raov’/ en moardt/ 
bzandt. Naet / twiſt en alle boofhepdt fchandigh 

| ef gtje” 14. Den Menſche zp met hem beimeegd 
3 En niet meer tprannpe pleeghd/ 

mijn wereethendt brunckt over hem fieke …o7 
en/ 

Geeft reden plaets u Ziele kent/ 
Met Godt zijn krachten aenge went 

hin ot IJN ee: t rme te bedelben, 
‚BEE 45, 002 Fupyn lieft een hooger Godt 

9 ben Hot Acht (Joves niet/ maer) fijn een 
ontfatkelgehe 90 fal Den ſtrydt in bzede keeren; 
groote macht À Wilten/ ín fijn willen beft 
sBs. „Sehoozfaemhepdt fat alder beft 

De booſe Wereidt veformeeren, 
't Is met foo ’t boord, 

Het hondert twee· en · vijftighſte Wiedt/ 
| Aunde een Geeftelijck Mey-liedt en vrien- 

J delijcke aenſpraech des Geeftelijcken 
9 Bruydegoms Chriſti tot Syon zijnupte 

verkooren Bruydt. Med 

— — 

Nade wiſe: 
| Helaes povre monde, tu es-bien 
| abufe 
| fte: Hoe we] ick tt afFwelen, 

+ 1 !Hon, waerde Prouwe/ 
J Km Brund / Leb” / ew befind”/ JI / EED, / 

Heft c p/u hooft/ unt rouwe 
Sijn 
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⁊ 7 

Ne” _ hert mn Dd 

1 AeKE 

An Syon overbloeyen. 
s. Aen de groen / Olijf⸗ boomen/ 

C t ueſihen Ceed ren houd, 

5 3 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 

5, 
J Mijn (u Bzuyd'gom) bemid” 
Beſchouw't en ondervindt: 
Hoe nu / den mey· tijdt vꝛeughdigh 
Den winter overwint : 
Den wijnftock/ al begind 
Ce voe'n / fijn rancken jeughdigh. 

ze Bom! fiet de tacrkens kleyne! 
Der palmen dicht gewrocht / 
Hier vloept 's levens Fonteyne, 
Dan melcken honigh bacht; 
Deiendinne wel bedocht / 
Deſe op ’t beddꝰ (der ſonden) 
Noch / oock daer bunten/ mocht 
(Daer ghy mijn hebt geſocht) 
Maer hier worden gebonden. 

3. Den nacht ís al berdweenen/ 
De mozgen-rood’/ komt unt / 

Den winter / ís oock heenen / 
Den Hemel mu ontflupt : 
O1 Syon lieve Beupdt ! 
Poor/’t vlammigh fonne blaccken/ 
Perheughd’ boom, lof/ en krupd/ 
De bog'len/ bol geliundt/ 
Al fingen/ op de daecken. 

4. En aen de klare blaeden/ 
De bruchtbaer boomen ffaen/ 
Die harv Wilgen voeden / 
En groenen dooz de blaen/ 

Bemindoe ! fiet doch aen/ 
Poe! daor des dauws beſproernen 
(Dan Hermon af gegaen) 
De bergen/ wdd’ ontdaen/ 

Pruchten 

Cant.2, 17. 

Cant, ze 13e 

Pſa. 92135 

Aoh.7. 35e 
Car. 4 15. 
Apot. 22. *7. 
Eſai. ss. 1. 
Cant, 3. Ie 

2 €20, 15,2 
Nom. 13-120 

gan. 2. 12 

Can. 2. 12. 

Cant. 2. 13* 

Cant, Se 1%, 
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3 
pe 

Pra, oe. 13. Bꝛuchten Cn ſpeunties koomen, 
ChriEtUerlijcke 

Tant. 4.15. In Lybanon Bat woudt / 
Driendinme doch aenſchoudt 

Cant. 4. 16. Doe ! im den Hof mijn krunem 

ir Pet. 1. 6, 

(Met vegen nat bedoud) 
Al drzuypen menichfoudt 
Dooꝛ noorden windt en zunen. 

. (U lijden dan geleen) 
en er Als den ooghſt in de landen / 
Aiel. 3, 3. Sal worden RIP gefneen: 
Mat.13.39. Al ree/de Dierkens kleen/ 
Cant. 2. 12 De locht fchijnen te tergen, 

… Cant. 2, 57, De herten en De Reen, 

J 

Daft hupp'len onder een / 
Dan vreughden op De bergen, 

6. U blodtſchap is boor handen) 

7. Ach heh Den mey ber horen, 
Avpet. 2. 12. Int aengename jact ) 
Avpoc. 22. 3. Mijn bladeren behooren / 

Aen de Hepdeuſche ſchaer / 
Cot geſondtheydt ban haer 
©! Dochter Syon (vijche) 
Komt (neemt u ſelben waer ) 

Ek pac. 2, 3. Onder mijn ſchaduw / daer 
Plator rn Is niemandt mijns gelijche. 

| Cant, 2. 

ant. 2. 13, 

Blijſt onder mijn behoed : 
Ick fal wel beenen) 
Doa, dzuck en tegenfzoet / 

14. Mijn eenigh Dupfken goedt / 
k Cant,2.r » Het ſal den ſwaren regen / 
Kpor, 7. 16. En d'heete ſomer gloedt / 

(Want dit u liefde doet) 
arr mjn al zjn gedegen. 

B. à 3 n 

sap. 5.171 6 ontfanght des levens kzcon⸗ 
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8. liomt / vilt u tot mijn bienen/ 

Van 



edekens. 
s Dan 'gHaders milde handt/ 
Dooꝛ mijn den (Mey boors ſchoone 4eſd. 2. 33, 
s Op Calvari geplant) Fo. 19.18, 
U herte doch niemandt Keb. 12, 3% 
Heeſt Deen ontfoncken konnen 
(Met heeten minne-bzandt) Tuc, 12,49 
Dan ick alleene ; Want 
Ick hel’ uyr Lrefd begonnen: Evh, 5. n 

tis met foo ’t hoord, 

Pet hondert driec-ent-ijftighfte Tiedt / 
Zijnde een gracy Licdt, 

Op dé wijſe / foo ’t begint / Ofte: 
Wy Speelders jongh van dagen,, teer. 

4 Nt laet ons allegaer danckbaer mene 8. 105 

zyn / 
Ons Heer / ons Godt ons Bader Pf. 136. 28, 

Die ons ban bier / van broot / van wijn 

Verzaedt heeft allegader / 
Dan bis van vleys ban andere ſpijs 

Berendt ſoo menigerhande Wijs/ 

Bemint gem ín Dit leven / Joſ. 23; tee 
Hy fal u met begeven. Deb. 13, 5. 
De Done Gods gebenedijdt 

Die willen wy mede loven / 

Die ong ban fonden heeft bebrijdt Ephe.t 7, 

Doen wy waren berfchoben/ / Ephe. 2.4. 

Die ons ſoo minnelijck heeft verſaedt / 

Inder noodt niet af en gaet / 
Op hem fet u betrouwen/ 1 Pet. 1, 13, 
Cen fal u niet berouwen. (geeft 

3. Hoch dancken wy Den Bepligen 

—* Kar Dan 
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Dan alle fijn viſentach / 
Want had hy niet bn ons geweeſt 
Ons beeught waer tribulach / 

Mob, 14,26, Hy is ons trooſter int berdziet / 
Donder hem bermagen wy niet/ 
Wilt hem u hert berepen/ 

Top, 14, 16, Dan u fal hp niet fchepen. 
4. Wy dancken de Brund'gom en 

Beundt 
En wenſchen haer veel zegen 
Dat zu in Chꝛiſto Jeſu: unt 
Een geeſteljck bewegen 
Cot Sodes eere veplighlijck 
Ce ſamen mogen heplightijch 
(@ooz trouwe liefd’ gedeehen) 
@it houwelijck belchen. (feet 

5. Ons betenden Willen tum dancken 
Diet al heben doen koochken / 

| Sy hebben foo wel bewaert haer cet 
4 Ous ig noch niet ontbroocken / 

| Soo bidden Wp dit geſelſchap ſoet / 
Deolijck te zijn ban herten goedet/ 

t Ter, 5, 16. Dat wahier zijn gekomen 
ol ’t Wozrdt alan danck genamen, | 

| 6. Dao willen wy Godt bergeten niet 
(Ger ‘ua hier zijn geſchenden:) 
Op dat Ge ons unt alie verdriet / 
ern fin rück wii geleyden: 
War! ſo wa't doen ’t al ons geſchie 

| Wanneer von ban bier moeten Diten 
us wilt hier boor deſen 

| Det Mader onfe leſen. 
— — 

— — — — — — — — zn 
" Î —— — 
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Zijnde een Mey geſangh. 

Stene : | 

Komt voort ghy velde Naijaden, 
Oft: 

Den Mey, den Mey, den Mey. 
24 

I. 8 Ich 

kooren 
Op (a) Ceres landt/ /en boegh 
Als D'oherbloed’ge//hooren 
Vaer (B) Mars pt handen // ſloegh. 
(c) Saturnum daer beneffen//Bethe 

br @m tveffen//rccht 
j Den effen//flecht 
En, Bouwer acn//Den//plocatj. 

2, Neptbuyr’ onſtunmigh groeyen / 

Aiet om ber flinnuen leeck / 
Doen ((4 Thethi fehupmtab//Llaepen 

Booꝛ fijn vergrimmen / weeck 
je) Trithonss Blacg- tuygh / Hora —7— 

(C) Pandora loegh / (dzoegh 
(5) e Aurora vꝛoegh/ 

Nopdt upt de kimmen keeck. 
3. Maer nu na guere // vlagen 

Komt weder blüden / /tjdt / 

Dan winter fuere//Dagen 
Vn woeden ’t lden / / quijt. 

Als ons deu men (geſproten / / ſoet / 

Det hondert vier· en· vjftighſte Liedt/ 

Soddinne 
(a) « / vzeught / nach ’t bood’ ge// bes gewas DE of 
(h) dobt deg 

Mrijchs. 
(c) Aaturnusg 

zijn De Mader ERS 
be gozlacche DEP 
tijbtg Der OUDEE 
Ende her nieuwer 
eeuwen/ welcher | 
berbolgenthepde 
fp plachten DE 
houde onftupite 
ge onweders Inet 
gaderg de oezfas 
he ban onbzuchta 
baerchepdt Des 

‚ Manvts ende des 
Winters onbes 
nuacmhepdt om 
te bouwen toe te 

fchaijben / DP 
foude ooch ber 
eerften geweeſt 
zijn Die be Land: n 
heeft teeven bee 
acbepben met DER 

loegh. 
d sont bet 

EDE 
(e) Zijnve Hurts 
bzouwe Dan 
Mepchupno / 
daer mede fp be 
geocten hoop DEE 
—2 sé ches 
mepnd hevel. 

(f) Deſen &rda 

thon placht opeen Wpnck-hooren blaſende / upt DEN NAME ban Mevrhups 

nus be waceren bp een te blafen. (q) Gobbinne oer Wloemen. (h)Dete 

ic ken te bewaren 
andora was een foo Weeren verdicht hebben / „EER koffer N 

— inalte he Seughden des Wereldts beſteten waren / met b 

taftinge bat fp bat ſelfde niet op 
| 

[te De 
wa: daer in wag/ deed dat felfde apen / ende doen blogen A 

na ben Hemel daer fp ban Haen gekomen Waren / alleen De 

Siju 
blyvende. (1) Wen mozgen ſtondt. 
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| 

3 of chriftuerlijc KE 
Zijn loten//goedt 
Oncffoten //doct 
Aen alle zijden / / wjdt. 

| | 3 (5 Be actde. 4 ier (a) Vefta fander blonnmert 
Deoegh langh verbrooren//Hhunt: 
Maer nu van onder/ Kommen 
Daer krani kens booten//unt | 

) De Son. (4) Phebus Door vuprigh ftralen//Klaet/ / 
Komt dalen//maer 
Om halen//haer 
Syn herts berkooren Beupdt. Ai 

(e\ Davhtie/ 5- Maer (c) Daphne facht//oct// bolgen 

den tijde ver⸗ Niet ſynen woorde / / acht / 
andert Daer En vlucht / in 't achter / / volgen / 

bari winters Doet zidd'ren voor / de / / macht; 
ep ej fn ſnellen loop gereſen // hy 
Maher, Coor’ weſen // by 

Dan breeſen//ſy 
Deranderd' dooz/ de kracht. 

6. G'lijck Daphne luchtigh / / henen 
© ſuelle voeten / / vlucht / 
Dat fn niét ſuchtigh / / weenen 
aop fijn ontwoeten //ducht / 
ALS’ lijfmet ſchorſ en bladen / / vaſt 
Beladen //waſt / 
Den quaden / laſt / 
Keerd' ín foo ſoeten / / lücht. 

fl) 7. (d) Heymêes lange //Duure | 

is pen huis Met Daphne ſpoedigh / / ſcheyd / 
ber. Miet meer tn bange//truuren/ 

De Jenght / twee moedigh / / lend | 

t Grilligh koud Ziel-bewegen// / grootf 
Wol tegen //ſtoot / | 
rl id hert herdt | 

ooꝛ £ 106 oem / heudt. ee 

vie” — 3. Die 
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ICedeKErs e 

8 Die broenh/in rooden / / norgen / 

u op fijn wagen, / weeft / 

BDerhlijdt in wood / / en / / ſorgen / 

Die bitter klagen//heeft / 
S' lijch hy met Dit booiftelleri// / dwang / 

VC ijdts ſnellen / /gangh / 

Ous quellen// langh 

„AD dock berdzagen/ /geeft. 

9. Banꝰs Hemels dueren / / zegen 
/ 

bk uro verwonnen / / ſtort / 

NHiet meer Den ſtueren / / regen 

De glang der Sonnen / /kort 

Haer noꝛſheydt dat al vlyer / / 
Komt blper// * by 

Als boer / / ſp 
| Uyt liefd begonnen woadt. 

'y Is niet ſooꝰt boord, 

Pet hondert bijf-en-bijftiahfte Liedt / 

Op de Wijſe: 

Schoenſie Nymphe van het weudt, 

1, H Emels Heer die ’t alles bouwt 
En behoubot 

Doo? u hepligh rijcke krachte: 
Water / landt /ribieren/vloedt/ 

Ja wat boedt/ 
Siet beſtaet ſonder U machte. 

z. Ghp die d'aerd fijn voedtſel geeft/ 4 
Om dat leeft 
Wan fijn beuchten t'onderhouden : 
Daendt in ons een hepligh zaedt / 
Ende lact 

Hark 

Juno Hijn? 
de be Dzou⸗ 
me van Au⸗ 

piter is ooch 
Be Lotht / fr 

foude oock 
ven houwe⸗ 

lycken (tact , 
bejonſtigen. 

$ Wet bphor 
mea van Jus 

no ts ín echt 

vrrgaderen. 

Hebzr. A. to. 
Webz. 1 „13e 

ſa. 148.6. 
Apot.14.7. 
Pſal. 135. Ce 

Pla. 104. 10. 

Pla, 104.298 
fat. 104.14» 

doſe. 2.234 
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(| 

| | APO, 14 Fe 
| 4 Eſd.2.42. 

| 

| 

Mart en Ziel u geert behouwen. 
3. Geeft tot onfer Zielen in 

Het beg in/ 
Op dat ſpoedigh komt te bloeyen / 
Wer geloove in't gemoedt 
Gijn diet voedt / 
Watt daer u dach beuchten groeyen. 

4. Druchten na geloobens aerdt/ 
Peer be waerdt 
Die doch in een goedt betrontuen : 
Hoedtſe ban onkrupdt dach mee / 
Taet geen ſtee / 
x et het goedt te rugh macht hotte 

ven. 
5. Mn betrouwen op u Heer / 

Naer begeer 
Dan u heyligh woordts gelieben / 
Gijn alleen zijt die ons doet 
In het goedt/ 
Cot het eynd volhardigh blieben. 

6, Weer u naeme hoogh ban waerd 
Tan de acrd’ 
Mack den Wemel niet bal loen ; 
Noch de Eng ien in den traan : 
Genen toan 
Gaet u heplighendt te oben. 

7. Maer wnfeggen hepligh Godt/ 
U gebodt 
Waet foo Diep ín ’t herte dringen / 
Dat wy eeuwigh met u ſchaer 
Pao: en naer 
Hepligh / heyligh mogen finger. 
— 

Det! > 
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Ì pande 6. lactfre regelen van den 79. Pſalm. 

Of: Van den Lofſangh Maria. 

Het hondert fed-en-bijftigbfie Licht?’ 

Op de wijfe „ 

Ick fchouw de Wereldt aen. 

Ofte : 

3. ME geeft onruſtigh is 
Indozdeels vecht onwis / 

Wat fuit ghy Ziel aenvaerden ; 

Natuer is vaſt gehecht / 

En blijft des Wereldt Knecht 

Geboept aen ſnoode aerde· 

Die aerde is bol ſtridt / 

Pot guellinghhaet eu nijdt /· 

Doch ís foo op getogen 

Dan ramp en bupl fenjn 
Dat zy ig ſchoon ban ſchijn - 

De Wereldr blijft bedrogen. 

z, Godts woogdt Daer tegen is 

Oncierlijck maer gewis) 
Doo? wuſte Werelds Menſchen; 
Doch die het vecht in ſiet / 

Vindt brede ín verdriet / 

En wat fijn Ziel kan wenſchen. 

De Vereldt ſpoockt en raeſt / 

En ſieedts de Menſch inblaeſt 

Het foet van quade Kijken : 

Dies ig mijn Ziel verflouwt / 

Beanghſt en ſeer benouwt / 

En kan her nimmer ruſten. 
s, Matuer de Wereldt mindt/ 

vl Doch als de geeft befint 
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Job.7.r. <<” 
Syr 40. 26. J 

of verst. 

Matt.4.8. | 

Pſal. 374. | 

Í 

Haco,r,rán | 

1 Coza I4 

1 
t 
é 
\ 



Wat loen fp komt te geben ; 
Soo moet ſy inder ne 
Perkeeren haren Ziel/ 
Om pel pe Ee ann 

| 2,16, 6. Sp geeft maer adel Ie 

Scale t Welch met den MWenſch tot ſtof 
KUomt dooz den tijdt verdwjnen; 
Daerom niet op haer bouwt / 
B telf haer niet vertrouwt 
Om 't geen fp komt te fchijnen. 

Sch⸗ 3. .Maer ſoeckt Godts heyligh eos 

Hees Geloovigh dat aenhooꝛt 
te Saofal’teen ancher ween ; 

at uwe Ziel behoudt / 
En geeftelijch u trouwt / 
Nen ’t Hemelrijck gepreſen. 

—— — — ———— ————— —— 

Het hondert ſeven· en · vijftighſte Liedt 

Op de mijfe ; 
Pan der so. Pſalm. 

Godt die der Goden; Heer ss 
fpreken fal, 

J he (GEM LEVE JEUGHT wilt doch 
| op dit termijn / à | 

Bpb.ste DEL neerftelijcken Godts nabaïgerg, 

zi k 
if Als (fine liebe Kinderen ſeer ſoet 

| pr at epe Gier u wandelingh’ in al Osta}: 

| | Polght Gem fen na Die u NU heeft geel 
Mat 11.2 roepen | 

| | Op fiinen wegh wilt nu Doch neerſtigh 
Poii.2.⸗ oopen / | z IN 
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| 
4 
44 

— 

Eyſcht nu vaun / en Dat ooch gantſch k 

‘ 4 

men — 

— —— 

— gen 

NDE je Wereiot MOET SDP HELEN Matts, 169 

klacr/ Te 
4 

Coonen ſoo de natuer ban uwen Daer —
 M 

Pant die ís eenn licht ſchoon en acugee i Joha. 5. Axa5 

naem / 
Des moeten fijn Kinderen alteſaem 

maer ín bequaem / haer licht oock latent 

rijfen/ 
k 

Watmen daer door mach haren Mader Mat. s.16s 

2. 

zijſen. 
3e RI — lijch wilt wu doch letten opu 

doen / 
Shu lijve Jeught / en u tot deughde, Betr. „9d 

ht heet | 
Want Gp Die u als nu geroepen heeft/ 1 Petr.r.rsd 

beleeft/ ki | Ni 

Dat gp * nu ſult dienen alie Da Lute r.rzì 

gen/ | | 
In herliohendt / na fijn goedt Weibes 

agen. | 
4 OPSLT DIT DOORGRONDEN 8 

geught t met befchepdt/ ar | 

want Godts oogen/ foo de ſchriftuere EL 4 

fepdt/ * 
Die zijn foo reyn / Dat ſy 't boeg noch 

het quaedt 
iet en mogen aenſchouwen / vroech 

noch ſpaedt / „bn js 

Pieram die namaels willen 3.5 verhe⸗ 
| ven / — kent Tes | 

groete nu ſtedigh KI heyligheydt ies | 

NR 
s. HEIJS nief genoegh / Dö Jeught / 4 

raen/ jen dt: | mercke Dat J 
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” 

Mat.ꝛ5.1. Pat wy nu gelijck als Maeghden 
gacn 

Is dat onfe lampen niet zijn verciert 
met de — 2* ofpe gemantert 
En foo ſteedts branden doozt geloop 

venne 
Wy gen niet met hem ingaen certen 

6, U VAN RETNER herten doch ne 
begeeft 

Ma Godes Wil te leven ongefneeft 
ols GSelijck als uwen roep Dat 1u betaen 

Gal3- * Dewijl ghy Kinderen Godts zijt gee 
naemt 

Taet fulcks in daedt Doch nu worder 
bevonden 

Ghy lieve Jeught tracht hier na 'cak, 
fen ſtonden. 

Mom,6.19s 1e /UT LIEEDEN geeft doch nuu gel, A 
Der teer 

Om te dienen deſen goedigen Beer 
In het bloepen ban uwe Jeught be⸗ 

quaem 
ik “Bilt foo groenen op dát Hes Peerert 

1 naem 
Doo: u bequaem / hier magh worden 

gepzeſen / 
ilt faa al t'ſaem nu fijn na-ootgerd ber 

r Bett, re 12e 
— weſen. 

8. GESONDEN ugt liefd' ís Dit klepe. ê 

| | vermaen 
Aen a d Feught / wilt he: in dance 

ontfaen 
Mat bid ick u/ ENDE wilt ons oock» 

| er 
20e 
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Bedench met ecu MCO 

be 
hier meed dan bebeel ich u al t'ſaene⸗ 

Á Den Beers van boven / in gena / Amert,
 

— — — — — 
— — — 

Het hondert acht· en · vijftighſte Tiedt / 

Op de wijſe: 

Als ich in m jn gepeynfen 
lagh. 

EN L eve neemt doch tot aller ffondt 

U er en tot den Weer bet: 

1 En ve gen nbs wats herten Pſal.5o. 155 

alu roepen hooren) 
—* 

Bp glscocpen fijne ooren, Pfat. rc. 17 

2, IS ’t dat ghs nu iu 't aerdtfche dal —— 

— Met dzuch en droefheydt. zijt / bela, 
ben 

| Denckt Dat ’t uiet eeuwigh dueten 

fal; | 
Hi Want Godt bol ban genaden F 

A Sald'armen gebedt niet verſmaden 
JBral.z2. 25. 

2, BETrouwt maer bart op uden 
5 Got t/ 

Cot welcken ghy u hebt begeven : 

4 Denckt dat hu is der vromen lot/ Gen, rs,r. 

Die fijn Linders verheven 
| Pier na fal fehencken ’t eeuwigh le⸗ 

ven. 
4 KOout 

Ì 
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| 

| 

LPD.6, rr. 4. KOomt u Sathan beffrijden dan,” «7 
Soeckt u met wan-hoop te beſwaren vw 
Soo keert tot Godt/en houdt fijfan/s 
Die fal u wel bewaren ! | 

z Petr, s, 7. Want hu Deaeght ſorgh Loer fijne fchat « 
ren. 

JPfa,roz.13, 5. Rechtals een Wader tat fijn Windt … 
Genegen is / wilt Dit betrachten, 
Alſoo is oock Der Veer gefint 
Cot dien / die op hem Wwachten/ 

Auer 13, En oil verhooren hare klachten, 
6, NEEmt acht / en Bencht doch ble … 

tigh na 
Hebz.r2,6. Dat Godt de Heere / hoogh gepre fen/? 
AP07et4. Hier fog om geet met fijne fchaer/ / 
Wedi. 1,37. Die namaeis fullen weten 

Syn rijcht-genooten/foo wy leſen. 
7. Laet hier alſoo in deſen tijdt 

Pſal.75.9. Nu den kelck des lideng eerſt ſmaken/ 
ap.3.6. Xendtſe als goudt in't oper fubijt/ 

| 022 Se Salz, En ſoccht hier doop dees laecken 
CAN Dan alle metten reyn te maecken. 

S, la lendtſe fomtijdts (dít aenthaozt)}? 
Dooꝛ lijden ende fwarigheden/ 

Bap. 16,13. Datſe bp na tot d Helſche poot 
Pal. 1163, Schijnen te zijn beneden/ 
geral, 18.6, Gantſch berlaten ende Lertreden. 

| 9. Soa is het den beamen gegacn/ 
Geljch wy fien aen allen zijden 
In De ſcheift / Dre ons doet vermaen: 

oger razz, Dat men doo? druck en lijden 
Moeten ingaen /am te verblijden. 

Hurt 2t. 1, ro, Daerom wilt nu met lydſaemhendt 
LHE O3 HU Krumee Doch ootmoedigh dragen / 

En Godts genade nu verbepdt / ,J 
| Die 
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Die utot fijne dagen 
Dal berloffen na fin behagen. 

11. Ol hoe aengenaem ende ſchoon | 
aal Godes hulpe wederbaren/ | | 
Al Die nu in droefheydt pdoon 
Soecken met Godt te paren/ 
Pp boertfe upt alle befwaren. Da’. 24.350i 

12, Clacr fal hp afwaſſchen feer fijn Apocrr.4, 
Al haer rranen/na fchzifts oozkonden/ 
En fchenchen haer Die bzeught de bijns 
Die men tot geenen ffonden 
Yan — —— nochte doorgron⸗ Coz.. * 

13. Het reyne witte zijden kleedt Apot.19.6. 
Sullen fp ontfangen al t°fame/ Pi 
En dan fullen fn foo bereet 4 
Waerdigh en aengename 4 

Süjn / ter bzuploft te gaen bequame. 
14. TER tafel fullen fis gefet Rij 

| Zijn, metalle bromenfecerfchoone, datt ze 
} Ende aenfchauwen onbelet 
Godt in fijn rjck en troone/ u 

Ern dat fal eeuwigh zijn haer loone. 1 Cheſ4 

dek} ik 
1Petr.5.58 

Ì 
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406 )chriftuerlijcke 

Pet hondert negen · en · vftighſte Tied⸗ 
Op de wijſe: 

Ghy Memelijckers met 
namen. 

€, Te heb vpt goeder minnen 
U Dit liedt toe-bedacht, — 

O Teught laet aus ber finnew, 
En neerftiah hebben acht / 
Nemende in bedacht 

Mith.6.3. Wat Godt de Weer gepreſen 
Wan ans epfchet in deſen/ 
doe wy unt onfe kracht 

EAN, 15. 2, AU moeten hier bewijfen 
* Dooꝛ al gehooꝛſaemhendt / 
Mat.; · 6. Op dat ons licht mach vijfen/ 

P En blincken met klaerheydt 
1 Hier neerſtigh om arbeydt / 
| ®! Geughde al te ſame/ 

Cot prijs ban Gode name/ 
En lof ſijn Majeſtendt. 

Lik 3. Dit werdt ons al bebolen 
Î Dan den Heer mt gemepn/ 
GEE. Hierom laet ong niet doolen / 

Maer neerftigh zijn certepn 
| aans vermogen klepn/ 

—4 Ous altijdt te bewijſen 
ud, Sehoorſaemhendt omt prüſen 

Ee toonen in ’t gemeynũ. 
| 4. Doo fal de Weer gepreſen / 

Met fijnen geeft beguacm 
4 An ons wercken midts Defend 

Ong flerchen na ’t betaem/ 
Dus laet aus te ſaem 
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Op Godts beloften ſchoone 
Sien / daer met Ip toit loonen / 
Doo wy Wweefen fijn naem. 

5. Dus lact ong neer figs mereken 

Op Oodts beloften ſchoon / 

Hac hy de geen han fterchen/ 
Wie met goe· wil ydoon 

NHem ſtelt gelaten ſchoon / 
Poe hy Die kau bedeucken 
En ſhnen geeft gaet ſchencken / 

Met nieuwe kracht ten loon. 

6, ap hebben te doorgronden / 

© Teugtde ! alte ſaem / 

Of wu tot defer ſtonden 
ijn ban goe-wil bequaem / 

En of des Heeren naem 

Door ong al wazdt gepzeſen / 
En qroot * weeg defen/ 

Behoorlijck na ’t betaem. 
n ext bat wy ons bebinden 

In deeg ffandt onbzuchthaer : 
Soo ig het tijdt mijn benden 
Ons kloeck te chicken naer 

Gehoozfaembepdt boozwacr/ 

Dat wo tot geenen ſtonden 

iet en worden bevonden 

Int ongeloabe ſwaer. 
8. Waert dat wp Dit bedachten / 

O Jeughde / wel te recht / 

Poe fouden wp ong trachten 

2 “4 Jee 

1 €06, 15. 

tE lals;4oe ag 

a Cos 13.3 

r Detr,2. ia, 

a €st6 

a een nieuw Leben flecht/ om.⸗ 4, 

Selijck alg De ſchrift ſeght: Sph⸗ .a3. 

Poe ſouden wp ong ſpoeden 

Altijdt haecken na ’t goeden / 

En ecn wandel oprecht. GAN 

| S3 gie 
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| ore ET 
9. Hierom laet ong/ a Je 

tom.rz.rr, Ons tijdt wel nemen dnf 07e. Met toenemen ín deughde/ 
WELL: Enín’t geloof beuchtbaer/ 
J Want Dat behaeght Godt klaer =d rik Dat men ban fonghs opaene 
· Meerftish Ren boost te garie 

Inſt ge e eerbaer, 
ro, Hu laet ons wel Doo / 

@f uy fonder berbendt — 
Sehooꝛſaem fijn bebonden/ 
Sa Dat ons Godts woordt fendt, 
Cf aan mer bzolijckhendt 
Des Heeren komft berbenden / Als wo bier moeten fchenden 
Dan mogen sijn berendt. 

11. Dit wil ick ong te ſame ik Wenfchen ban herten arondt/ 
Ghy liebe Jeught bequame/ Te Laet ons tot aller frondt 

| * 34e 14» Bewaren tongh en mondt / 
3 * Dan ndel praet miſpreſen / 
Jaet ons Godts lof voor deſen/ le Uut ſpreecken aller frondt. 

12, Oorlof / hier mede upttert | Soo wil ick defen fangh/ 
| Shu hebe jonge Spzunten 

| Neemt Dit ban mn in danck/ 
—1 En bendt doch niet ſeer lanck / 
| | Wilt mp wat fenden meere 
Î at Waer wel mijn begeere : 
| SSedencht u leden kranck. 

E13. 3. 
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MICRCITSe 

Wet bondert-en-tf: eſtighſte Tiedt /
 

Na de wijſe: 

Schoonfte Nym phe in het 
wouaf. 

jÀ, Sz et des Wereldts ſtaet eens an/ 

Shy fuit ban 

Maer ver keerljckheydt verwond'r
en / 

Gnderſt klimter boven op / 
Dan den top 
Dactt hy weder ſnel na ond ten. 

Dus verkeert hier t'allor uer 

t Soet mt ſuer / ae, 

In — in Apc de vreught INC 

ien ; id 

Wederom be guaedt in £ goedt / 

t Suer in t ſoet / 

——— weder in verblyen. 

5 soefc in't vner Prob. 17. 3 
3. Doo men ’t goudt begroet 

Pꝛ 

Proeft Godt hiet 

iT tbe rijckdom end’ armoede
 : 

qr ieve Menſchent is al goedt 

Wat Godt doet/ 

HNeemt het doch danckbaer mt goede
, 

4. Daerom hoe dat het u gact/ 

FW uddel-matt 
Soeckt in ’t aerdtſche DOEN 

en: 
Miet te droevigh in u druck / 

In't geluck | 
Dilt u niet te feet verheffen. 

s. Een vecht Chriſten broom en goe 

ijn gemoedt 
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Snt.r. 10e 

ofte Ds aje! | 

te tref” 

Siet 

dt Pſal.73 4 | 

Ì 

: 

J 
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AT chfiftuerlijck e 
| Siet men niet ont’t aerdtſeh berheed 
| ten 
Aim.6.6. Maer hu ig bernoeght en ſtil 

et fijn wil 
boerde re BltGDE in De wil fijns heeren 
edi 6, — ben Divafen/ aerdtſchen 

gech 
Dol gebzechk / 
Uan hem níet te vzeden ſtellen; 

ed.5.9. Soo hut een of ’t ander windt / 
#2 bevindt 
Wat hem nieuwe luſten quellen, 

7. Bie met nher en wier luſt 
Soeckt fijn ruft : 
Auſt kan alle dingh hem geben / 
Want gelijck den Menſch hier if 
zijn hem wis 
D'%erdtfche Dingen in Dit leben. 

Hoe je wilt, 

Pet hondert een-en-tfeftighfte Wiedt/ 

Na de wife: 

Neri de fchoonfte van u 
gebuereg, 

IA Lt, 8 Wwilde / woeſte / wufſche Jeuch⸗ 
___ Ben/ 

| Shny die u leben baft verſlijt 
| Met Wereldts fchoon fchijnende (ij bzeughden : 
‚ Det. 4.3, Och) Íehegrer wat / ’ is meer dan 

tj 
Ze Zat 
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se, Kaet af ban alu piontherpen Tim, 2 414 
Laet af ban alu malle praet/ Det. 3e 3- 

af act af ban alu fotternpen/ Ephe. 4290 

Laet aff ban ’t vraefen ’s nachts by Eph · 5.4 

ſtraet. 
zet Is beter Hat gijn geet met luſten 

Ce bedd’ / en flacpt Den gantſchen : 
nacht / 

Ghy fuit voorſeecker beter ruſten 
Dan als gijp foo zijt opter jacht. | 

4. Pat ghu door uwes vleeſchs luft 
aen-raden/ [ 

@nnut u geldt en tijdt verquiſt / 

Wie meent gp froocht dees boofe 
Daden; J 

De oude looſe Slangh die iſt. 
5. Oft ghy bp daegh al gaet ter kert⸗ 

ken / | : | 

Gelijck of ghp ’t heel neerſtigh mient / 

Men kan ’t nochtans wel licht’ lich 

mercken | 
Dat het u anders nieten Dient. Á 

6. Alom Wat deughdelijck te ſchi⸗ 
nen / 

Dat ín der daedt ſoo met en IS : — 
Maer Godt den Heer Die kan DE ſy zon. zot. 

nen; 2Wim. 2,4 

Die kan u herte oock gewis. Jer. 17, | 

By hem en gelden geen ſchin —* 

deughden / Lol. 2.23 
Det ware wefen macter zijn ; Rat.2s.. 

Doa krijghtmen d'alder grootſte 

vreughden / Mat.ꝛ⸗a.i 
Maer anders d'alder groette pijn. Bui 27, 2 

8, En beeldt u ſebben niet tt vooren 

$ € GE 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
/ CA 



— cehriftuerlijcke 
Godt Weet het niet wat hier math 

. fchien : 
Mal 549. Die Dooren plant faud die niet hooren 

Mie D' oogen maeckt / foud” die niet 
| . —* | 
| 9. Oozlof ghn jonge Jeught miſpreſen 
„en 7 Oencht’s Wercldts — bet Dael . Je He 14 bs: >. Sr. berblieght/ 
Eſd. 2,36, Daerom berlaet het fotte wefen/ 

Onthoudt Dit wel haer fchijn bedzieght 
Hoeje wilt, 

— 
— 

Het hondert twee en tſeſtighſte Liedt / 
Op de wijfe : 

Wat mach Gooffen doch 
gebreecken, 

— stig, ro un F- ee óp wilt ghy u beroemen / 
| | ® ghy arme aerden as: 

| saf.40.6, Diet gelijck de fchoone bloemen, 
Pel. 1.24 En gelijck het groene gras 

ERE in Dat men fiet berdorren vas / 
Sult ghy ooch verdwinen, 

b 24.20. Jae als fuce) / wanneer Dee 
Heete ſon komt ſchijnen. 

ſai. 3.22. 2. De gekrulde kruufde lockies 
ik Daer ghy nu ſoo veel ban houdt / 
| | Die ſoo wit zijn als ſnee viockjes/ 

Ofſoo geel gefijch alg goudt/ 
| anneer ghy wordt oudt en koudt 

siet Dus fult ghy Bar en; 
MEt HNoofe kael //t’ eenemacl/ 

hels. 15e Or Of vol grijſe hanren, 

j 

2 Cn 
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LETCE 

3. &n u Klare heldze ooghjes 
Die foo ſoet / ſoo vriend ljck ſtaen / 
Daer twee nette ronde booghjes 
Boven om a ei | 

uiten dan ban ffonden aen Be 

Gerben droef en duyſter / Pꝛed. 12, Je | 

Wol en groet//geel en roodt / 
Sonder glans of lupster, 

A. Eu u wangen Die met bloosjes | 

Staen foo ſchoon / ſoo r oodt / ſoo fraen — 

Als de purper roode roosjes | 

In het foetfte Lan De mep / 

Diet die ſullen alle bey 
In u oude Dagen | 

Worden vael // dozr'en ſchrael / 

Dats' u niet behagen. 4J 

5. En u voetjes / lieve volckje / | 

Daer ghy ſulcken dang mee maecht ij 

atie fchier weeft alg cen wolckje / 
Vat de aerde niet en raeckt: 
Wanneer d' ouderdom genaccht/ | 

Zullen foo vertragen / J 

Norden lam, ſtijf en ſtram / Pred.t⁊. | 

Dats’ u nauw’ fychr dragen. he 

6. Als u lichaem hol gebzeechen 

Hem dan weder kromt nad eerdt Pedra, 

Doo falu de walgingh ſteecken J 

Dan het geen gp nu begeert: — 

Diet Dus fal ’t dan zijn verkeert / 
HU gefangh mn tueenen Deed, 22e, 
u gelach//in geklach / 
In gefucht en ſtecnen. Dl 

„. Even alg de —* bef Jhat,as | Doenſ haer tijdt hadden vergiſt, | Doenſ haer kl 5 6 Donder 
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14 chtiftuerlijcke 
Sondet rwüijffelt haer beklaeghden / 

Ma, 25,11, Doen haer ’t ingaen geeft gemift/ 
Sult ghy die u Jeught berguift 
Met een godloos leben/ 

0.12, 3, 8. Pzincelijche jonge Jeughde/ 
Dolght altijdt Der wijfen raedt: 
Denckt dat al dees Wereldts beeughde 4 

Joh.2· i7. An een oogenblick bergaet/ | 
ol. z.52. Hoogh doch op d’ eeuwigh flaet/ 

Soo fult ghy alt’ famen 
IA rijgen Wweer// ban den Peer 

bil, 3. zo, tk Eeuwigh leben/ Amen, 
Hoe je wilt, 

— — in 

Het hondert deie⸗ en· tſeſtighſte Liedt / 

Ande bequaem om te fingen alfmen van 
vermandt wordt welkoom gebeten, 

Op de wijfe : 

Ick gingh noch huyden 
morgen. 

J V N dancken ute ſamen 
| 1% Boor de biiendelijcke groe 

Die ghy ons feer bequame 
| KE ot cenen welckoom doet / 

@m gee, oppe boozts te vermeeren 
iet 

Sullen tun niet malkander 
Weder ſingen dit liedt, 

5, Gee 
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Liedekens, 4 A18 „ 

5, Gelijk een Pelgrimaedien ent. 47. &; 

Is hier Den aerdefchen loop / Beb, 11, mig· 

Haten Wp met couradien 

Altijdt leven op hoop 

— 

Aen eenen water ſtroom. Bap. se chi 

Die moet men hier verſmaen / — 

Ouder de voet bertreden/ Hud.r. 23. 

Dat wr hier naemaelg met grooter Bed. st. € 
cer 

Auft-plaetfe ſullen vinden / 
By Chꝛiſtum onſen heer. 

z. Die fijn luft en behagen 

Alleen heeft in Gods wet / 

By nachten en bp Dagen/ 
Depdt David hier op let ) fat, 1,33 

Die fal gelijck zijn een goeden Hoort 
Die men luftigh fiet groeyen 

4. Beerlijck fal Godt belonen 

jn untverkooren fchaer / 
Met ceuwige veeg: kroonen: Efa. 35. 1m 

Dus laet ons allegaer | 

Been bat d'een deughde tot D'andet Web. Oet 

voozt / 
Met yver naerſtelijcke hand 

ringen doo; D'enge-poort: ons si 

s, ALs Wereldts pdelhedert 

x DE 8.4. 

En foo upt Babel gaen: 2 €02.6,17s 
Taten vn met deg geeſts vleug'len⸗ 

meed ”/ | 
Doch upt den Doolshof vliegen / 

Gelijck Dedalus Deed’. 

6. Als ILucefer hooghmoedigh Eſal. 14, 5, 

Diet zijn in't aerdtſche dal / 
Maer lacet ons ——— — 

en aen de La | haan Ge Gedencken ne Bcn Bom, 5. 

L 
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re wriftherlijcke 
Dien wy gevallen waren onfoet: 

Som.5.8. Maer Chꝛiſtus onfen Weere/ 
Nom.5. 18° Heeft ong ſeer wel behoedt. 
RD. 7. Oozlof hier meed ten effen 

| ì Peienden wilt dit gefangh 
| Man ons nemen ten beften 

En komt dach eer niet langh/ 
Alt' famen ons eens befaechen weer 
Op dat beiendifchag met beeughde 
Al meer en meer vermeer. 

Hoeje wilt, 

Pet hondert bier-en-tfeftighfte Tiedt / 

Op de wijfe: 

't Is huyden den dach der Saligbeydt. 

Bl mar, 22. 2e Te Den vos, Peins im ’s Hemels 
| ael / 

Taet ens al t°faem nu uooden / 
Luce 14, 16, (E ot fijnen heerlijck avondtmael 

ie MOD.9.3 Dooꝛ fijn getrouwe booden / 
Die hp uu fendt met goedt accoordt 
An tooft) in't weſt / in ’t zundt / nt 

noordt / 
ge, va, zr. Bontom m alle landen 
‚ub n | 
is, en geeft haer doch geen guacdt : 
Í antwoozdt / 
Ve ure 14. 21. Op dat gp den Heer niet verſtoort / 
| Enbzengbtufcifstotfchanden 

ute 14. 15. 2, Segt niet mijn Offen sijn gebrocht 
Ick heb eenn Wijf genomen/ 
Ick heb eenen acker gekocht 

Daerom 
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redeKkenss 

Daerom kan ick niet kome: 

Om Die te fien ick nu heen ty / 

Ick bidde u ontfchuidicht my / 

Pet is my ongelegen: 
Maer liebe Nenſch ick vade dy 

Stelt fulche Dingen aen een zy / 
Bedenckt u doch ter degen. 

3. En denckt wat vreught daer weſen 

mach 
Boven in's We nielg throone / 
ant dor eu hoord / nopdt oogh en ſach 

AL ſulcken vzeughde ſchoone; | 
| Pont quam in *Menſchen harte fier / 
Alſulcken vzeughde of plapfter / 

, Geen tongh en hant upt fpzcechert 
 #Geen Godt fal geben goedertier / 
Die na zijn wille leben hier 

s Want daer fal niet ontbzeken. 
4. Princen / Princeſſen al gelijck 

Jongh oudt / Mannen en Pzouwen / 

EDdel / on-edel/ arm en rijck 
Wilt ghy dees vreught aenfchoutwen: 

Doa treckt het kleedt Der deughden 
aen / 

Om altijdt wel bereydt te ſtaen 
Als getrouwde Dienaren / 
Om metten Heere in te gaen 
Soo meught ghy's levens kroon 

met d’ Hemelſſche heyrſcharen. 

Hoeje wilt: 

— — — — —— —— 
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ol, 3. 12, 
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Mat.24. 45 
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- LE Kd Â 

Bet hondert bijf-en-tfebentighfte Wiedy 
Op de wijfe : 

Staet op Heer toont u onvera 
faeght, 

Sal.4. 4. Pe Tjen Pader heeft fijn lieven Soor «* 
Job. 6, 35. Gefonden / uvt des Pemeld «17° 

_ troon/ 
In deſe lactfte tijden : 

Hut. 15.4. Om fijd bolck in defe woeſtijn 
1 Pet. 2.28. Die alg verdwaelde Schapen sijn, 

| Ce trooften in haer lijden, 
Een yegh'lijck math tot defen Meet 
Denmoedigh nemen fijnen Keer / 

Mat,r 1,28, Want hu roept alle Menſchen / 
| Eu biedt haet fijnen hulpe aen : 

Komt al Die zijt belaft/ belaen/ 
Hy helpt nau wenfehen. 

2. Dwaelt ghy hoch inde dunſter⸗ 
| epdt: 
Hy is licht (foo de fch2ift fepdt ) 

sio). ed Dat pder licht te degen: 
A0 OSeftrijdt ben Sathan u met macht/ 
* KRoept hem om hulp/ hy ig de kracht 
af, 4 d „og, Hm ſalü fterthte geben : 
gtt, @uelt ongerechtighepdt u feef/ 

| ii Coz. 1-10, 2E ís de gerechtiahepdt weer 

Wlgat. 1, 21, Die u verloſt ban fonden/ / 
En heeft u Ziele ſieckt of pijn/ 

Mat. o. 12 Wis de rechte medecijn/ 
Lue 10.33 Geneeſt om niet doodts wonden. 
ij ze Deeft uwe Ziele honger groot 

pe. 6. 33e Apis het rechte Hemels brꝛoodt / ze 
u £ 

. — 

Ser 
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iedekens. 

wt Dat ong fpijft al gemeyne / 
Do ꝛſt u fyn gaven hy aenbiedt/ 

A * 

Nomt koopt Wijn ende melck om niet 
Hy is 'p lebens fontepne/ 

4 Dzeeft gh De doodt hy ’t leben is / 
en doodt heeft ha berwomen fris / 
Oock Pel enn Dupbel bepden. 

Wilt ghp nu inden Hemel gaen / 
me Hy is De wegh de rechte baen 

Die u Daer toe ſal lepden. 
. Segh ende laet / laet ong Dees 

Heer | 
| Volgen/en doen na fijnen leer / 
| Puer fiimpel en ootmoedigh. 

‚4 Taen altijdt na 't befte Deel/ 
En leyden doch van herten heet 

| TER deught ns gangen ſpoedigh 
TA Nu ift tijdt na ſcheifts bermaen 

j FLek mach toefien Dat hp voortaen 

LEpbt fulchen heyligh leben 
Sao dat hr fijn naeften geinig 
DOCHTER Deucht een goedt boot: 

beelt is. 
Amen / dat wil Godt geben. 

| Pet houdert ſes⸗ en · tſeſtighſte Liedt / 

Synde een Nieuw -laer Liedt 
Op de wijft : 

Wilhelmus van Naflouwen, 

1, AZ inde dupftet nachten 
_T AARPemelck tot ruſte fiel 
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Dal. 36, ge 
Job. 4, 19e © 
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Col. 2. ije 

Joh. 14,6, 

Pet. 2,214 

Mat. ii.rj. 

2 Co: 6. 2. 

Tim.q. { € 

Hoeje Wilt, 
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: Chrittuêrlijcke 
uct2.8. Doede Herderen wachten 

Haer ſchapen op het belt 
| De nacht die ís berdweenen/ 

Zute ⸗2.9. Een licht helder en klaer / 
Is haer en ons verſchenen 

| ’ In defe nenwe Jaer. 
Iute 2·. EN lieffelijch ſy hooren 

Cot haer ſpreken een ſtem: 
HA Penlandt ís geboren 
deden tot Betlehem / | 
mers hem / terſtondt verheughden 
daer De Gemelfche fchaer,/ 
dLoofden : looft Godt met vzeughden 

Ie AIn deſe nieuwe· Jaer. 
Thte 2. 13. 3, Genoegelijch te gader 

Songen de Eng'len ſchoou: 
Eere zyu Godt den Dader 
Inden opperſten throon / 
En op der aerde vrede 
De Menſthen allegaer/ 
Gen goeden wille mede/ 

| In defe nieuwe-Paer. 
ute 2, 15, 4. Van ffonden aen verlieten 

| De Herderen haer Dee/ 
Tietent haer niet berdzteten 

| Ge foechen den Deere. 
Wa, 55. 5. Soeckt hem met neerfiigheden : 

| Maer niet hier ende Daer / 
ure 15. 27, In u felben wilt treden 
|, In defe nieuwe-Faer. 
m.e2r16, 5. En in een arme woningh / 
| Ja in een Beefte-ftal/ 

Daer bonden ſy den Koningh / 
ii Pen Peins en Heer ban al/ | 

Cor. 1, 25.5 konit niet bj de meefte 5, 
IE 
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‚ LICGEKENS, 

Die hoobeerdigh zijn: maer 
Bp die zijn arm bant geefte/ fat, 57e 134 

fn defe nieuwe-Gaer. 
6. Ras wilt upt u berdzijben Ben Sate 

UI wat u hinder Boet/ d JRat. 23,25 | 
Laet doch niet onreyns blijven ' 
{nde fchuer uws gemoedt/ aest. 15 0 
t Moet reyn zijn na behooren / 
Is dat Chꝛiſtus aldaer 
Oock ſal werden geboren 
In deſe nieuwe Jaer. 

7. Tot hem komen van verre 
Wüſen uyt Ooſten: want 
Een wonderlijcke Sterre 
Sagen ſy in haer landt / 
Kepſende langhs den wege/ 
De Ster díe lepden haer: 
Hy lendt elck noch te dege 
In defe nieuwe- Jaer. 

9, Komende bp den Weers 
De Wijfe met ootmoedt/ _ 
on knielden terftont neere / 
Aen-baden ’t Lindt eer foet / 
Wilt Hoor hem neder knie le / 
‘Nen-bidt den Middelaer / 
Det een funbere Ziele, 
In defe nieuwe· Jaer. 

o.Repn offer fp hem ſchencken / 
Goudt / Wieroock / en Myꝛre / 
Taet ons dít wel bedencken / 
En offeren hem me/ 
Eenen offer herheben/ 
Aengenaem Godt der Daer / 
Ons ſelf hem overgeven / 
In defe nieuwe- Jaer. 

2 Cos 6, 7e 

dat, 2. 25 

Mat. zi 16% 

$ 
, 
E 
— Pſal · os. Ga 

Tim. 5 8, 

Di 

Be 
St. ze TRE 

Aom, 12, re | 

— — hf 

ro, NEemt 41 
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uter, 18 10, NEemt hem in uwe armen / 
Llef'lijck / als Symeon 
inght ban Godes ontfarmen: 

Mal.4.2. Mant ſiet de ware Son 
| Die beeeckt nu doorz De woleken 

RONGE om in't openbaer/ 
Mut, r.zs, Schijnt hu bp alle bolcken 
ob. eg An wi ———— 
Efa. 9. 1, 1 1. Dantht Godt vroegh ende ſpade 
Eer 7 Ap OCH menfchèn al die — vans, 

os 2 TER \mijl ha ons mifdade Pſa. zo3, 3. Is; 
IN DEfen rijdt bergeeft/ 

fa. ros, 1°Roemt de geethepdt des Heeren/ 
| , 148,12, Tder moet hem vᷣooꝛwaer/ 
‚PAL 150, 6, prijfen loven/en ceren/ 

In defe nieuwe · Jaer 
Hoeje wilt, 

— —— — 

Het hondert ſeven en · tſeſtighſte Tiedt / 
Zijnde een Nicuwe- Iaer Liedt, 

Op de wijſe: | 
L Weeft nu o Bataviers niet ſlof. 

Ofte: | 

O eenigh voedtſel van mijn 
Jeught. 

| ger. —* Et ꝰt ouwꝰ jaer u qua zeden laeete 
4 En ín het nieu nu heden gaet / 

— Dan herten u tot Godt bekeeren / 
Volleght hem/hoogt De ſtem uws Heeren 

DA 95,5, Die ufchiep/ die u viep/ | 
Die u roept/ die u weckt/ | 
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Liedekens, 423 
Dieu preecht// die u ſmeeckt ' 

Dieu toont/ die u treckt / 
| Die u vrydt / vleyt / dagh en nacht/ 

Die u kleedt// Die u reedt / 
Die fteunt/ die u ſtut / 
Die u voedt / die u hoedt / 
Dieu ſchermt / die u ſchut / 

Mie u heyl altijdt betracht: 
Die ſy upt fijn hoogen throonu 
Sendt ſjnen lieven Zoon yo 
Opter aerden/ daer hp alle plagen *5 

Dooꝛ de liefde wil verdꝛagen 
.t Aanſoen hp voor ong ſonden geeft tek 

Den bandt hy weer ontbonden heeft/ — * 

| Daer me dat ong ons’ aller Dader dent. 2.6. H 

Onbedocht / had gebrocht te gader Mom. s. 12. 
In de ſtrick / in De ſcheick / 1 CD. 7. 48 

In de rou / in De quel/ 
In de doodt / / ín de noodt / 
In benou / ín de HNel / 

In de unterſte elendt ··· Mom. se. 18, 
Doo de fijt// door de nIDL/ | 

Doo? de liſt / door De raedt, | 
Pan de looſt' / / van de Looft / SAP, 24 244 

Pan de er et —— 
Dan het Duvpvelſſche ſerpent — 

Daer ban was hu berlepdt | Geneſ. 3. 44 

Cot ongehoorſaemheydt; (den 
Doo dat wp oock altefaem met (char 
Festwigh waren Godts branden. mom, 5, va 

3. Ag Gods Soon het ontſchuldigh Fop. 1, 36, 
lam / | 

Ootmoedigh en eenwuldigh quam / Zath. 9,9, 

Heeft hp ong met fijn leer vn leben/ | 

Dat niet ſcheelt een voorbeelt gegchen. Yo. 3, 12 

y. 6. 32 

h. 3. 16. 
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DA, 2. Se se berlaer// hp berſmaet / 
— Hu verſtoozt alle pracht, 
—5* Ln bebaijdt// hn berblijdt / 

Hy berhoozt alle klacht, 
Hy vergeeft / en hn bergeet / 

Mat,1916, HNpis goedt// hi fs vzoedt / 
En hp Wwijft ware deught / 

Mal.ix.29. Hn is flecht// en oprecht/ 
En Gu pzijft ware vbreught. 

Dett. 1,23. VP verdzaeght / en lijdt fijn leer à 
dure 23- 33, Hn bidt Hoop fijn brandt, 
35 he 30. Cwiſt / tiveedzacht hy untbandt / sten e En u Wil Dat wy altfaem oock mede s doa. 3. 3. Crachten dagh en nacht na vrede. 

Coꝛ.ri.ig. 4e dlaer menigh nu heel twiſten baert En sen in t minft geen Chziſten 
gerdt 

Mat.24.48. Want ſy gelijck onnutte Anechten/ 
| Weel oproer en rumoer aen-rechten/ 

Om een pet // om een níet / 
@m een Dus/ omt een foo/ 
Om een leur// om een feur/ 

| Om een hop// om cen ſtron/ 
Titum 3.9. Om cen tittel ont cen woo dt/ Cor. 3. 4. Om de naem // om de faem / 

Om de nijdt/ om t genot/ 
@m de baet// om de fmaet/ 
Om de fpijt/ om De ſpot/ | @m het geen’t welch niet behoosdt 

Dat fn dit aerdtſche dal, | 
Een Chziften ſoecken fal/ (den 
Maer mer peren met blijt noet mij⸗ 

Hetr. 2. 20, En om Godts wil willigh lijden. 
| if ses. Dus acht ’t gelact ter Wereddt niet tee De Schoon of ghy pet bepeerelt fiet/ 

Denckt 

— — — 
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| Pencht wat is meer als mijt 't ſchoon Kat, 4. 14 
| fchijnen (nen, 
Siet tot aſch ſult qhu raſch berdiuy- GED. 3. ‘5 

BVeuje tuijs// benje bijs/ 
Beme jongh / benje oudt / 
aGenje ſot / / bene bot, 
Benje bloot / benje ſtout 

Bemyje rijch/ arm / boerſch of eel/ 
Bemj' een gild / benje wild / 
Benyje ſterck / benje rad 
Benje gaef// benje braef / 
2Benje ver / benje glat | 

Bemje blanch/ bruͤnn / graeu / of geel/ Pſal. 24.184 

Dian 

Daerom omhelſt de deught / Sypr. 18. 25 
oet goedr terwijl ghy meught/ Mat. 6, 19e 

Gaert nu tot de groote vens goedt teer í 
geldt / 

Eer dat u de doodt ter neer beldt. Spr. 18. ars 

6. Denckt dat geen Dingen dueren hier Deed. 3, 1. 
t Derandert alle uren ſchier / Sok 73 
% Is dach al wat wy fien boor oogen/ gie }: en 

_ Iet cen blinck met een fwinck berbloz dr 
gen, 

Iſſer luck / / iſſer dzuck / 
Iſſer ſuer / / iſſer ſoet / 
Iſſer fpel// iſſer quel/ 
Iſſer quaedt / iſſer goedt 

Iſſer liefd' / min / haet / of nijdt / 
Sf fier luſt / iſſer ruſt/ 
Iſſer eer / iſſer ſtaet / 
Iſſer pracht / / iſſer macht / 
Iſſer ſchijn / iſſer daet 

Iſſer vreught / vreed / twiſt / of ſtrydt/ 
Om t een u felf niet quelt/ 
Opt aer u hert niet ſtelt. Pla. 62. 36. 

Wilt 

— 
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ma 

Mat. 6, 35, Wilt het Pemels boven ’t aerdts bege, 
ven/ 

Enu Godt na b'hooven eeren. 
7. Bie hem aenkleben eben feer / 

Sal hp na’t leben gever weer / 
en rs Sulleken vreughde groot ban waerde⸗ 
* eg at De brenght en geneught op aerden zt 
* par dan 't gefpeel// ban de beel/ 

Dan de pijp/ ban De flapt, 
Dan De bom / / ban de trom/ 
Van De lier / ban de lunt / 

Wan het foet en lief gelagh/ 
Dan ’t gegueel/ ban de keel/ 
Dan be fuijn/ bande beeught/ 
Dan't gefoen // ban ’t gedoen 
Dan de min/ bande Jeught/ 

Dan al wat hier weſen maeh/ 
Is niet/ niet/ niet iſt al/ 
Dpt geen Godt geben ſal: (nen/ boe 

| MAL 22055. Daerom laet ons nu met hert en fine 15. 
Hem ín ’t nieuwe · Jaer beminnen, 

Hoeze wilt, 

— — ee 
— —— 

Het hondert acht · en · ſeſtighſte Liedt 

Zijnde een Mey-Liedt, 
Op de Wijfe : 

Doen ick was in't bloeyen van 
mijn tijdt. 

7 S Jet hoe fchoon/hoe licffelijch/hoe | 
…__foet/ | | 

Hoe minnelijck/ hoe aerdigh / | 
Boe | 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
JCA 



7 
Hoe geneuchelijch de Iuftelijc he Mey Can.t 2, 12, 
S Demtentoon/ uu ober al voor doet, 
S Du kleen de velden baerdigh/ 
UKrunden / grafen/ loff / en bloemen . Pſa. 

veelderley / 
Die nu in haer fleur/ 
Pꝛoncken met haer kleur / Jar, 6,29 
Gebend' oock een lieffelijchen geur. 
2. Ghhy die zijt in uwe groene lent”/ 
| Fn’ ſoetſte ban u leben ; 
| In Wade Jeught neemt nu u tijdt 

act 
— vlijt dat gh u ſelven 

Om als een bloem te geben 
j Aiefrelk ck bermaech/ aen pdèr wande⸗ 

laer 
Alle boofbenbt blucht/ | 
| Datmen goedt gerucht ——— 
Dan u gaet berbzeden door de lucht. _ Har. s. 15. 
3. Siet wanneer, He lichten dageroedt Pa. rogaz, 

| Ant ooften komt op rijten, 

Bu. 6 1% 

| @n de mozgen-fon de groene belden Dr: 43 He 
ciert / 

Siet wat eer / De Dieren metter daedt 
Waer Schepper dan bewijſen / | 
goot ip vrolck het gebogelt tieve: ars, „40,2 1 

met en ſoeten tael / 
Doen fi een verhael / ee * 
Toven Godt met beeughden al-te- Aen 

| mael, Dan zerls 
4. Jeught waerom / wert nu den op⸗· 

per Deer op me ti, O, 3, 

‚gan u alfoo verſchoven⸗ 

E— Daer 
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Daer de Dieren hem t'faem peijfen in DEL, - 
dal / | | 

Benje ftom t ghrhooet doch mmerg 
meer 

Sijn grooten naem te oben : | 
Spꝛ. 17:10, EE hy u veel meerder geeft/ en geben” 

Ale a 
Dacerom niet en beydt / 

€ Macr u hert berepdt : | 
Bral 56, r, Singht doch ban Dodg groote goedige 

Pak endt. | | 
Prarosr6. 5 der geboomt / dat men nu heden 

Rd 

oo luftelijck fiet bloeyen / | 
at cen pders oogh (oo Wonder wel be 

hacoht / 
Onbeſcheoomt / foo heeft de Hovenier 
De tacken gaen befnoepen : 
aant een Dore tack doch nimmer: 

bruchten draeght: 
En het groen dat dan 
Beter bloeyen kan / | 

| M ee tjdt Komen daer heuchtern 
L an. 
lik 6. Hebt ghy noch / cen dozen Doodent 

ereen, 4, 4e tach/ 

Soa wilt hem doch af fagen/ 
Eer De t groepen u noch al-te-mael beg } “7 

1 ct: 

| En wilt doch / alfulcken laftigh pack 
—J Niet langer willigh dragen / 
| Snijt en haeſtigh eff / op dat ghy doch 

te Het 
Groendt en bloendt in deught / 
En ſoo im u Jeught 

Ná 

mr 

zig 
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| ICTeKENS. 4 PC 

Als een boom goe vruchten dzagen pſalmiez. 
meught. Kon/ 

7. Diet het belt/ daer níet op groepen 
Heeft doer'en droef gelegen/ 
„oog de hagel/ {nee / en door de groote 

koud 
Was ’t gequelt/nu wert het Doo, de fou 
Derwarmt weer te Degen / 

„Bn met Hemels dou foo foctelijck bee Efa, s7,re, 
doud / 

Sat het zaedt dat d'aerdt Patos 14. 
en wijl heeft bewaert/ 
Mem daer Doo nu weder openbaert. 

8, Zijt ghy nu foo door De luft beriep dt 
Pan’t faete fatte weſon / 
Dat ghy langh als doodt / Hoo, zonden 

Betert u: want Door Godts gocdig⸗ mar, 4, 175 
Sal dan u Ziel genefen/ Caf 18. 
} is de Son en dou / foa komt nu GSo⸗ Gfai.44, je 

des geeft (Î 

Hier en ober al/ Vest. 14. $e 
Taet ghy af ban ’t mal/ Elai. Kep 
⸗t Goedt ín u vel weder waſſen fal. 
9. d' Acker· man / en wil het goede zaed 

Diet laten onder drucken / 
Dacerom hp met luft/ met per en met 

__ blt 
* Wacker an/ nu alle Dagen gact 
Pet onkrupdt daer upt pluchen) 
Woet oock defgelijck o*Teugijden t'aller 
Als daer Wat ontkrupdt (tydt / 
Ju u hert ontſprupt/ Jatob. 4.1. 
ñoeyt het vaer doch met de Wortel 

GR Hoeje wilt. 
C 3 ger 
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440 

Het hondert negen · en tſeſtighſte Tiedt 

Zijnde een Kermis-fangh, 

Op de Mmijfe: 

Jeughdige Nymphje die *t boerten 
bemindt. 

jen en * Doo?-baderen ín —* 

Hier met — dees kercke hour 
Doen deft herck eerſt werdt gewijdt 
— haer d'eerſte Kerck⸗mis hous 

en: 
ot een te famen met goedt ac > 

coordt / 
(Na * geweten) aenhooren het 

woordt 
Des Heeren / alfao °t behoosdt, 

Mitt. 2. 46, 2. Sy baden den Heere dat hy in haer … …n- 
Bin rijch/ fijn tempel) oockuoudop-. 

rechten: 
et.4. 32e pt pberden pberigh met elch-aer/ 

BE Sn ſochten te kijven/ te klammen / noach 
| bechten/ 

Dn Deoncken / noch kloncken / maer 1 > … 
waren aldaer 

! Peel zedigh en beedigh/ en hielden voo⸗ 
ii waer _d 
|, Soo Kermis alle Jaer. 
ĳ 3. Maer lacr hoe iſſet hier mede bere 
| keerde ! 

21 vochten den Deere fijn eere tc geven / 1 
| Nu wozdt hiet Godt Bacchus qeftadigh | m. 

ge-eerdt/ 

Ta | 
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‚4 a alle godlooſhendt / en booſheydt 
bedzeven / | 

Met deincken cn klincken (Bat fs de 
manter) [ | 

Met ſingen / met ſpringen / en wilt ge⸗ 
tier / | 

| Sao heudtmen nu Kermis bier. 
4. *t eeft in voortijden al beter ge⸗ 

weeſt / 
Maer d'oude zeden Die febijnen verſle⸗ 

ten/ 
Men heeft boosfeecher Lan fulcken 

eft 
Pan fulcken Kermis nict geweten / 

Daermen foo fmaocht / foo koockt / en 
ſoo bracdt/ 

Daerom foo gaft / en foo braſt als ecn 
vraedt / 

En Lazarus hong’righ laet. 
s. Wat wordt hier af waer ter marcht Luce 16. 2D 

gebzacht/ (ben/ 

| Daer groote fonde mee Wordt hedzer 
Dát bande malle lun woedt gekocht 
Bie dickwils haer lefte geldt Daer om 

| geben/ 
sl Die pronchen en palen / gaen boven 

haer ſtaet / 
NHaer hobaerdy Die woꝛdt niet berſaedt 
Sy heeſt noch eynde noch matt. 

6, Siet ghp veel goedts in De kramen 
te koop/ | | 

Dat zo niet hebt tilt u niet bedzoe- 
en/ 

Maer denckt wat is hier al gocdt ober- 

hd € 3 Dat 
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Dat ick niet begeer/ noch níet eu 
behoebe/ 

Want wie bernoeght Doch rijcke⸗ 
lijck leeft / 

De goede geer een pegelijck geeft 
Al dat ho ban noode heeft, 

7. Kecft ghn maer flecht/oprecht/ en 
…_geruft/ 

Taet af de Wereldt ben woelen en raſen 
En hebben/ en tobben foo langh als 

haer luſt / 
Belacht ghy met Democritus De dwaſen 
oder ghn als fot dan beſpot/ en 

gelacht | 
Seght tot een flot dan/dat heb ick 

bertwacht/ | 
En toont dat ghn’t niet en acht, 

Hoeje wilt. 

Het hondert en tſebent ighſte Tiedt / 

| Een Bruylofts-gefangh, 
Stemme : 

Lieve Dochters’ vol van 
Jeughde, 

L, BAupdegam / en Beupdt ter eeren 
| dLaeten ton ín defe feeft 

Daeroluijck / pzalijck/ blijd ban geeft/ 
| Mu in deught ont vreughts vermeeren 
| Singen met zedigh gelupt / 
| Gelutk Bzund'gom en Brou Bz undt. 

2, Ooog 
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f 

Eñn gekregen tot een buut: * 

d'Een cen Brundgom / d'aer eer Szuht· 

| | In De faette lice ſtaet / 

Als de Lauwerieren DOEN/ 

Eenen goede foete ree / 

= 5 

2, Dooꝛ de golven ende baren 

Man een ongeruſte zee/ 

Ghy nu bende hebt Gebaren / 

ved 

Afstere rs 

z.’kWBenfch God u geluck Wil gehen sep * 

ie Aha nu met lief aenvaet 
at ap meught in vzeughde leben / 

Cot de doodt uaogen flupt; 
Seluck Brund'gam en Bzou Bzundt. 1 
Soeckt elck ander te behagen, 

Neemt het fot altijdt in ’t foet, 
Dundt het quaedt altijdt in't goedt. 

Teert u leet geduldigh dragen. 
Deuüijft de twiſt ten huyſe UIt; Syza. 25.2.3 

Seluck Brundegom en Dzou Beundt. | 

5. eeft Dat ghy baoz andre lieden Fat. s, 1e 

Met u leben / t' alder tijdt/ k —— 
AIn t goed” eén goedt voorbeeld zzt. FEM, 4.2 
Wilt u engen tuyntjen wieden / 

Supvert het ban alt onkruyt; 
Geluck Beupd'gom / en Dzou Beundt. 

6.Groendt en bloepdt altijt in Deugden Pla. 92, ze 

Jato.4 8 

»s Winters ſomers eben groe: 
Want d'oprechte ware vrꝛeughde slat, . 29 

Alleen unt De deughde ſpruyt; 

Geluck Bzrund'gom / en D zouBzundt. 

7. Pzrincen/ d' opper Peins der Pance 

Die al eeuwigh eeuwigh leeft / 

Die all’ goede gaven geeft / Hat, 1e 17% 

Geeft u al’t Geen ghy meught Wert 

* E 4 Wen: 
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Wenfchen wy tot een beftunt : 
Gcluch Bzundegom en D20u-biundt, 

Hoeje Witt. 

ö— — — — 
Het hondert een⸗· en· tſebent ighſte Tiedt 

Gemaeckt tot gedachtenis van het groote 
verloop der Blommiften ende hoe fnelGod 
de Heerꝰt ſelve heeft nedergeftoten , tot 
waerfchouwinge om haer leven te beteren, 
ende niet meer foo awaeſelijck te loopen, 
„naer met yver te foecken dat de edel 
Blom te Saran in °t herte mocht ge- 
Plant ſtaen. 

1 tem: O Schepper fier, 

Ĳ i. [afde tot geldt 
maat.:6.14, Heeft menigh Menſch bedrogen). ve 
War.r4.ro. Booz deg bpandts logen | 

| Lue: 22.4. Dijn fp fchendigh verlendt 
Sen. 3.5. De rijckdom telt 

Mat.4.8. Sathan de Menſch boor oogen / 
Lures. Ss. Waer na fp dan poogen 

Met kracht en kloeck belepdt : 
t Heeft hem nu klaer gaen beetoonen 

Î Fn ontallijcke Perfaonen/ 
Die haeft meynden r geh 

kad Ce worden al gelijck. 
| U Banf,2,>, _ 2. Door 't gulden Beeldt | 

| | Sn bogen ende negen, 
| Waer door fp dan kregen 

eer haeft ’C gewaende ſchat. | 
t Dient 
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Anet defe lenders blindt. 
3. Maer Godts wijſhendt In't Rae, 

St fer Dac tallen ffanden/ 35 — ctet ſeer haeſt te gronden Ús befen Room 
Dees flora haer Afgodt / handel gez 
Doch niet verbendt / valien. 
Behent dach uwe fonden/ 
Want ’t is nu bebonden 
Dat u doen werdt befpot/ 

ì Milt u Daer niet tegen fetten/ 
Maer Dees afgodt heel berpietten/ 
En focckt booetaen 
Een beter wegh te gaen. Sat, 7. f 

4. Ghy liept verdwaelt / Yad, ae 
By hoopen in de kraegen/ po ist. ien 

Daermen wijn op· droegen⸗ fie; 
t Gefaon ende gebracn : 

… Door ’t acs werdt koop gedaen 

„Wan D' eenboudigh waerhendt. 
se Cen Culleps-bol 

Dat de Dpandt / deughts mifgonder, * Diest. 

tedexens. 43 5 

t Dient niet verheelt / 4 
Men ban ’t nopt ſulcke wegen / 
Die gierigheydts zegen 
Soo rijckelijck toe mat : 
Waer dagh. oon feeen wel Dupfent qui’ 
— Den/ 
Daer fp ’t gierigh hert mee vulden / 
t Scheen boog de windt / 

t t Dient hier verhaelt 
Bollen by't aes men woegen / 
Doo meu ’t loben mogen/ 

€ negentigh gulden / 't fchijnt heel won 
Der 

D’ Menſch foo berlepdt 

EC s Dit 
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ijf dunfent guide gelde; 
Waer vooꝛ dat men ſtelde 
Seſchrift bondigh en baſt: 
’t Was foo op ’t rol/ 
Meeſt al geſindtheydt helde 
Wier na/ men getelde) 
Geldt-liofd’ had haer berraft : 
t Dzeef d' Ambachts-lieden unt hair 

hunſen / | 
Datſe epen jagen vunfen/ 
ul en berbaeft/ 
@m rijck te Worden haeſt 

6. och wilden ſy 
Dit al recht beerdigh heeten) 
oog blindthepdt bermeten/ 
Derlepdt door ’s Drandts macht ; 
© Menſch fiet ghn | doch niet fijne fecreten/ 
Wilt ghy't noch niet weten : 
Soo flaet op Godts handt acht: 
Hoe fnel heeft Godt het neer Doen da⸗ 

Ae len/ 
mat Sat ah u fchult niet kond betalen : 

oP geur gerftaen, En u waen-rijckdom 
| Lenydt neer als Dagon ſtom. 

* Wat is de raedt 
2m ban Dit quaedt te raecken? 

B S-0 aam wen Milt u felf berfaechen 
Hibin Geheet alm den grondt/ 

| 

Put 

Wilt uwen odt genaechen/ 
| En u blom luft ſtaecken/ 
J. Cim6.rr. Als tenen Sathans bondt : 

| Geldt · gierighendt fet heel bezijden / 
| Al Baer fchijn wilt ganſch —— | 

et — 
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se hf 

tedekens, 
set u wen luft 
Alleen in Godt geruft/ 

8, Soeckt d' edel blom 
Ce Saron hoogh gepeefcu/ 
Taet die in °t hof wefen 
Zan uwe hert geplant ; 
Soeckt doch alam/ 
Dooꝛ bidden ende lefen 
In ’t gemoedt/ of defen 
Daer ffaet in ’ effen landt : 
ilt door boet ’t oneffen ſlechten 
En u kronnne wegen rechten, 
Op dat dees raad 
Ku u hert waſt altaos. 

9, Och! of Bodt gaf 
Gat lun kenden / en fagen 
Godes wel-behagen 
fn alle Dingen vecht : 
O Menſch laet af/ 
Dan ’t gelt-giemige jagen / 
AL lendt de Drandt f lagen, 
Dtact Manlijck mt gevecht / 
Met Chꝛiſto kond qhn overwinnen 
Doa an hem geeft alu ſimer 
En ’thembebeelt. 
t —* vond werdt haeft geheelt. 

Ick wenſchual 
Die F leſen of ſigen: 
Dat u Godt wilbeingen 
J uſijn gemeenſchap ſoet 
C at dat getal 
Pie riet Hemelſche dingen 

Haer geheel vernungen 
In wiens oprecht gemoedt 
Jcſus d'edel blomme ſchoone 

—X 
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Pal. 37.4) | 
Cant,z.te 

Jiatt, 3,2, 
Lure 3e 8. 3 

Cant.2. | 
Anitha . v. | 

Fiehs. 12 42 

Coiloſ. 3. le 

à 
Epheſ 3.27. 

Waſt 
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Waſt met een lieff lijck bertoone/ 
Cot falighepdt/ 
In volkomen waerhepdt. 

Jaeght na't beft, 

Het hondert twee· en · tſeventighſte Liedt / 

Lynde den Inhoudt van Mattheus Euange- 
bie , op d° ordonnantie van «A, B. Cé 
elck vers begrijpt een Capittel. 

Op de wijfe: ban den 130. Pſalm 

Ofte : 

Wilhelmus van Naffouwen. 

LE AZS Godt fijn Soon verkoren 
Ger Wereldt heeft gefant/ 

Matthersr. Ut Davids lam geboren / 
ati Dan Abraham geplant, 
419 Sooban’t// Fofephbefwaren 
| | Doen fijn Benpdt was bebzucht/ 
20 t Welck D° Enge! gingh verklaten 

Lon Om mijden quaedt gerucht. 
Matth, 2.1, 2. Bitijdts De 17úfe quamert 

11 Met ſpecern en gont/ 
10 Als nde Sterrꝰ vernamen. 
16 Herodus heeft ſeer ſtout 
Benouwt// de klepne Kinders : 

ij 313 Egypten heeft belet 
| Ooo? Godts belepdt/ veel hinders/ 

33 Gelijck ooch Nazareth. 

Matth, zer. 3e Comet wilt Zobannes hooren 
| Dan Daarfel en bau leer/ 
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ak ſedekent. 

Hy peedickte te vooren 
De toekomſt' ban den Heer/ 
Die feer / / ned'righ is komen 
En daeld' inꝰt water klaer: 13 
Godts ſtemme werde bernomen : 16 
Den geeft ſaghm openbacr. N 
4. Daiederlen loofe treecken Martha. 8 
De Duyvel hem boozwendt/ 
Maer niet en is geweecken 
Godts Soon ban ’£ fondament. / 
Onrtent,/ GaPleetfche ſtranden 1% 
Vier Viffchers hem terftondt 
Na gaen/ en ín Die landers 24 
Weel Szecken zijn gefondt. 18 

F. Elck hoord D° acht Saligbeden Matth, sein? 
Op Cabos hoogen bergt/ 
Dan fonds kracht geeft ho reden/ 12 
En ben des lichts berbergh’/ 14 
Oogh-ergh//eedt/ hoererpe/ 29 
Doodtſlagh/en Drandts haet 21 
Moet men alſins bermnen/ 
Doen alle Man weldaedt. 4 

6. Flunten noch oock trompetten Marsh, 6,2, 
Aen geen aelmiſen fal/ : 
Opt bidden moetmen letten/ > 
Met niet te heel gefchal/ 
oor al//gaert geen vyckdonmen 
Die 't hert trecken tat dienft : 
Wilt oock De (orb ontkonnnen/ 
Det rijche Godts ig ’ fientt, 

7. Geen oordeel bzoegb\uilegeven/ Martha, 
Als menigh hupchelaer : 
bidt ghy om bzeoodt verheven / 9 
Goen ſteen werdt ghy gewacrt: 
Diet naer // de poorte wonwe ; 12 

C 7 Koert 
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An pe | ATITCUCTHICKE 

21 Koept niet alleen Heer/ Heer: 
Sy komen atm rouwe⸗ 

3— — EI 

26 Die met en Doen fijn leer, 
Aact. 8.1 3e 8. Hooftmans Knecht werd gene ſen/ 

3 Dock den Melaet fchen Jan. | 
15 De koort fe wijckt midts defen : 
19,21 « Cipee willen volgen an, 
26 » Hp han// de baren ſtillen, 
32 En oock het Legion. 
34 | DeGadar, nen — 

Anet hem hebben geen doer, 
Matt, 5,17, 9. In fijn bewoonde frede 

Ì Gichtigen werdt gefonde 
9 Mattheus volght hem mede. 

Deel Collenaers hu vondt. 
— Ontbondt//ban des doodts banden 
18.2 Een Dochter, Oaork bloedtgancy , 
28 Twee blinden Doop fijn handen 
33 Sien. Ende flan’ fendt danck, 

pp stait. (O1, 10. Kracht geeft hn twaelf gefanten, 
| Om’t Cuangelium 

Ce leeren/en te planten 
B, Onder het Jodendom: 

1X Daerom // men haer ſal haten/ 
31 Doch die De Mb gedencht 

En ſal haer niet beelaten/ 
39 Al worden fn gekrenckt. 

datt.rr.r. 11. Leeren gact hu im ffeden/ 
E 2 ( Fobannes boden fendt) 
20 Straft d'onboetbeerdigheden 
24 Boven Sodoms ellendt. 

27 8u kent//alleen den Dader/ 
En wien ho ’t openbaert: 

Mi 28 420 ís ons laſts antlader/ 
Sijn jack ís feet ban acvdt 

12.Met 
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12. Met kooren unt te wziven / Matt. is iek 
Beneeſꝰ ban dorre handt. Ii 

17 

Geer Sabbath kan ontrijven. 
en ſommen geef? hn bandt. 22 
Cot ſthandt// fp Be/f"bub noenent/ 24 
Saba Cn Nin ve 41 | Í 
Sullen haer noch Berdaemen t h 
Sijn Moeder komt ter ftee; | d7 8 

13. Neemt acht op g’hickenijeu „Matt, 13.4 
Dan Saeyer en zijn zacdt : 4 
Diet hoe de vbzeught kan miſſen/ | 1 
De Vyandt zaendt het guaedt : 25 $ 
Acht flaet//op Mofters krachten sr 
Suerdeegh, (chat, peerl, net. 33e 37e 45.478 4 
Sijn landt s-lien hem berachten/ 55 ‚| 
t Geflacht doet haer belet 57 Kk 

L4,Onthooft werdt hier dew heyligh Mat.r4,1o, 
@ooz een pdel gedans, 6 k 
En met %/f brooden vepligh 17 
Spijſt Ferus heel en gang, 20 
Vyf duvfent Mans, en Drouluen. nk | 
Hu wandelt op den ſtroom 25 | 
Sy komen al unt vouwen 35 | 
Die aenroeren Den Soor, 36 

15. Piantinge hande Daders Matt, 53e | 
Vernietight Hodes wet / 6 

s Herſen omrepne aders 1 
Den Menſch alleen beſmet. | 
Oock bet//Hondeken teere 27 | 
Van kruumkens werdt gebotdt, ” 
Vier duyſent ſpijſt de Veere 2% 

Met (even beooden fot. 36 __ Hi 
16. Guellingh om Hemel -teyken Mat? 16, is 

Konit upt fuer decſem voort: 6 

Wilt ghn het licht berenchen/ 
‚4 N 
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riitérlijcke 
Pas Daders ſtemme hoort | 

16 Sijn woordt // Petrus wel leerde/ 
23 NI ſcheen hp een Sathan, 

Den Menſch hier ban der eerde 
’t Hemels níet finnen kan. 

Matt,rn. ze 17, Raepende lichte voncken 
Gaf’ t zenfichte JFeſu upt : 

4 Petrus gelijck als dranckhen/ 
Maecckte te vroegh beflunt/ 

5 t Gelupdt / / was hem berborgen; 
18 Maenſuchtigen genceſt: 
25 Om boog Ben Cijr te ſorgen 
27 Is hier den pife geweeft. ak 

AMacrct. 18.2. 18. Fit niet Jeſus ootmoedigh/ 
4 En leert ban 't Kleyne Kindt, 

d' Demelfche Dader gacdigh 
13 t Derlaoren Schaepken bindt, 
15 Ontbindt//uws Broeders forlen, 

IK 22 En hebt met hem gedult, 
ME 2e Of Godt fal u tac denlen 

| 24 Thien duyfent ponden ſchult. 
Matr. 19,4. 19. Trouw is alg ban beginne / 
EE, Eu níë: na den Scheyd-brief. 

ME 12 t Befnijden doet Godts mirine: 
14 Jeſus heeft Kinders lief. 

't Geltef ban de rijckdommen 
22 Den Fongeling” aenhanght/ 
39 Hondert foudig⸗· ſommen 

d' Hemelſſch eſind' ontfanght. 
att. 20.i. 20. Vꝛocuh' ende fpacd” arbeyder 
10 rijgen geljcken loon / 
18 Oes [ndens voor bereyder 

| 12 Doet Salome bertoon: 

ME 2 Geen troan//nach aerdfche machten 
Is hier Ber Cheiſt'nen plicht. 

Twee 
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Dee blinde Door de krachten 
Jeſu / ontfangen 't licht. 

21, Als hp de ſtadt genaechte/ 
Sittend op d’ Ezelin, 
De wiffelbanck hu ſtaeckte / 
Den Vob'boom, niet te min. 
Gaen in / / d' oneer baer PBꝛouwen 

PDooꝛſchijn· deughts Pharizeen,/ 
Die als onbzoom’ rabouwen 
Verwerpen den HoeckAfteen. 

22. Brnylofts genoode blijven 
Tiever in d' aerdtſche weeld 
Den Keyſer moet meng’rijbert 
Met Cuns penningben beeldt, 
Siet teelt /men m’t berrijfen/ 
Maer men Is d' Engels g'lijck / 
Gades liefd’ is hoogbftte pꝛijſen 
Welck Davids Soon hoet bhjek. 

23. Comt na / Gods epgen wetten 
Zp wie op Mot fhoel, 
Wilt op geen Rabbi Tetten/ 
Gebepmtde houdt geen doel / 
Is koel//in ’taldermeefte) 
Scherp-dzingigh op het minft: 
Ais de Klock-hen han geefte 
Soeckt Godt fijn Kinders winſt. 

24. Dooꝛ veele Prophetyen 
Op d’ Olijf-bergh hu haer 
Doozfepdt de laetfte tpen/ 
En die difirud: ſwaer / 
dier /Daer ’t geroep ban allen/ 
Geeft pzijckel ban berlepd’/ 
Wilt ghau Heer bevallen 
ijn —** verbendt. * 

25. En als vif Wijfe Maeghaen 5 vijf Wijfe Maeg 1 Ea 
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12 

19 
32 

— 

Mat; 22. 2 * 



4 
3 

16 
20 

32 

34 
Matt, 25. 

—* | CHEIECUCTIICKE 

H Lampen houdt mm brandt: 
Ce lact de dwaſe klaeghden 
Beſteet uws Heeren pandt 
Eer handt/ /tot goeden woecker. 
Den Herder ’t Cudde fal 
Als een ſcherp onderfoecher/ 
Oordelèn eens vooꝛ al. 

26. Feeſt-⸗dacgh sijnde gekomen / 
Salvinge hy geniet 
Dock ’t Paeſch-⸗Lam met De bramen 
d Wijl Iuda⸗ hem verriedt 
Verdziet // inꝰt hof In lijbet/ 
nd oock boa? Caipbas banck. 

trus hem niet belijdét/ 
Want hy in ’t vleys was kranch. 

27. Genoegh zijnd” ondervonden 
Dijn onfchult vooꝛ Pij/aet’ : 
Werdt evenwel gebonden/ 
Sekroont / beſpot / ver ſmaedt / 
Hut haet aen ’t kruys gehangen, 
Gephnight tot der doodt: 
Doch dit nroeft hu ontfangen 
@in ons hel pen unt noodt. 

28. Haeſt ſagh men helder blincken 
Sijn klaer? Ver ry, ens: 

Wachters ín onmacht finchert. 
Vrouwen ontmoet hy is/ 
Gewis//laet hu aenſchouwen 
Sijn macht in Galileen 
By haer/Die hem betrouwen 
Blüjft hu fonder af ſcheen. | 

Weeft op u heedeg } Von 

Bet) 
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| Wet hondert defe en tfebentighfte Lie dt / 

 Zunde een Liedt over de laetſte woorden 
Chriſti, get rocken uyt de capit‚ Foh. 14. 
Eeke Fo 

Op de kijfe : 

Meenengers u verkleenet, 
Ofte : 

Van Helená. 

1. FT Eh hen den Wyn-/Pock ſoet / Hal, 1s.ts 
Ghy zijt De raneken bꝛu/ 

Soo ghy beenght beuchten goedt 
Soo blijft gijn wel 1 mn: , 
| Waer wordt afkeerigh ghy | 
| @aoz fonden en gebzehen/ 4 
Soo ſal mijn Dader dy 
Dan ſijnen Wijn-flock beeken. 

2. Ick houd nrijns Daders pooordt / goh, 5, | 
| Moe wel met drucken pijn / | 
Daerom ick ongeftoozt 
lijft? in de liefde fijn, | 
Bliijft oock alſoo in mijn | 
Soo ſal ick u beminnen : 
Jd Mijns Daders foet aenfchijn 
Suilt ghn tot trooft gewinnen, 8 

3. Hebt doch malkander lief, Zolj. 15, Zj 
| Dit iff dat ick gebied / Uk 
d Sont ick nap en berhief 
Ober mijn minder pet/ 
k &n hadde nopdt berdziet 
Ootmoedigh my te bungen 

4 Gelijch ghy hoozt en fiet/ / 
„4 En ban mu moet getuugen. | 

4 Och mijn bijnderheng teer / Rob. 13.38 
8* 

— 
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A 40 „E41 

'K ben noch een kleyne tijdt 
By u, doch neme keer 
En dat tot u profijt | 
Och boet doch altijdt lijdt 
Om in de liefd’ te blijben 
Wilt alle twiſt en fErijdt 

Koh, 16, 21, Unt uwer herten Dzijben, 
F 5. Als een barende Vrouw 

Sal u veel dzuck ontffaen: 
Maer weeſt daer ín getrouw / 
t Sal namaels noch wel gacn/ 
Ick heb menigen traen 
Om uwent twil geleden) 
Den tijdt Die Komt nu aen 

| Dat ick fal gaen ín breeden. 
Ach 26.7. 6. Ich fou wel blijven hier 

Cot uwer vbreuchden · feeſt / 
Mijn Dader goedertier 
Die daer is d' aldermeeſt / 
Sal u met fynen geeft 
Soo heel te meer bebeften/ 
En zijt Doch niet bebzeeff 

| tGeſchiedt tot uwen beften. 
Ĳ Job, 16.26, 7. Dat ghy de liefde kont / 

Die u mijn Dader dzaeght / 
Uherte waer geſondt / 
Dat nu foo treurigh klaeght: 
Dat ghy de minne ſaeght / 
Soo ſoudt ghy u verblijden / 
Ghn ſoudt niet zijn vertſaeght 

| Eegen’t acnftaende lijden. 
Ac.i5. 18. Sg, AIS een berwozpelingh 

Draeght ude Wereldt haet, 

| Doch ont geen ander dingh / 
Pan datfe mn verſmaedt / 
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En oock mijns Daders vacht 
En kanfe met ber innen, : 
Al fchijnen aen ’t gelact 
Dat fp hem wil beminnen. — 

9. Mijn wenfeh 1 m mijn gebedt Aeh . 17, 35 
Is boor u in ’t gemeen) J 
Dat ghy meught worden / et 
Men mijn Vader een, J 

Dat alle dingh hoe kleen/ | 
tOeen mpigu mach weſen / J 
Daer is oock anders geen 4 
Dat de Siel kan geneſen. 

Weeft op u hoede, 

# 

| Wet hondert bier en tſebentighſte Liedt / i 
Welck ts een owerlegginge der woorden Chri- 

ſti Job 4, 34. zijnde wan fyne kercke (tot 
dof des opperen gewas gevers) een alge« 
meen gebedt om, ger ouwe arbeyders 13 

fjnen Ong | 
Na de wijfeg | 

Fonteyne foet//allepne goedt, 

Ofte : 1 

Jeruſalem hoort», uwes Koning hs 
woordt. 

— 

En err moet// @ Deere ! 4 
goedt / 

A waerden lof vermonden/ 
© ir ſtort u bloedt / / in — Apoc.i.5. 

J 
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448 CAMIFTUÊTLIJCKE 

Om waſſchen onfe fonden/ 
Dar, 2. 16. Die upt den ſſaep oprijf?/ 

U heplgen name püſt / 
Dien dek dese 
U heerlijcke weldaden / 

Mau.5.6 Dijn Ziele wozdt geſpiſt / 

amet bloepende genaden. 
Die honger heeft/ 
Ghy fchencht en geeft 

6.3, Dat dierbaer Wemelg-hzoodt/ 
In noodt/ 

Ioh.6. Ste Waer dooꝛ hy leeft/ 
En niet en beeft 

| Poor de eeuwige doodt. 
Cim. 6.17. 2. En boven dat//geeft ghy al wat 

tLichaem vrijdt ban befwaren/ 

| Doo? regen nat//Dien waerden Schat / 
‚ Cant2ir, Den oogt met bolle apren 
OEE get u genaden woordt 

Moet ghu oock komen voort 
Geeft'lijchen mey-tijdt, doot 

Jeh. 4. 35. Hemilſch vloedigh bedouwen 
| dot lof han dien/ behoort 

—9 Elck u leer t° onder houwen. 
O Deer | midts-d ien 
Ons oogen fien 

Rob. 4° 35, Den oog ff al wit ín ’t landt, 

Ï geplant/ / 
Dooꝛ welch /of wien 

| Dal ans gefchien/ 

| De ſnijdingh boor de handt: 

6h. 16. 13. 3. O liebe Weer 1/ /u geeft ſendt neer/ 
Job. 14, 26. Dien wiſſen go'en belepder/ 
4 Die Daer (veel eer / /) in ooghſt en |, 

* Dan 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
JCA 



Dan uwen arrehepder 
} Cen zp ghn Die / altooft/ Yol. 14,16, | 
Met u gerade trooſt / 
Ja by ſtaet / en verpooſt / 
tem zijn ſyn krachten kleynigh / Joh. 15.85. 
Want graat ig uwen sogh/?, AlRat, 9,27 
En die arbenders wepnigh. : 

Dienaren fendt / Jer. 3. 10. 
Awel bekent / Phi 
Die ong met leben gaen/ I Per. 5 * 
Door aen: — 
En tot den endt / 
Haer blijft ontrent 

_ AlBet kracht en geeft beraen. 
4. U woordt alleen // is gelijck een Ioh 14.16, 

4 2 weert Dat aen bende zijde / Heb: 3.12. 
$ Ooo merch/ en been // aecd’ren eu zeen 
RKan (tot de Ziele) ſujden: 
$ Wilt (Daer door) goedertier Lute 8. rw, 
$ Ons doen ín ooghſten hier/ dar. 13-38, 
Als fupb're taines dier) Mat..1ꝛ. 
} (42u fs De ſchoben binden) 
Of wy berftup ben fchier / 
Als haf boo felle Winden, 

280 ghu befnoendt/ 
En pt ong roendt See EE wp 
Wat in de Ziele Wérd//totfinert et. 3.4 
Soo ffaet gegroepdt AAE FRG 3 
Den oog/f? gebloendt 
Fn acker ban ong bert. 

5. Cen hamer zwaer/ / u woozdt boo: 
waer 

IAs (om in kracht te ſpreken) 
en welcken Daer ſteen votzen klaer 

‚ 
Ì 

‚8 Permogs'(en han eu beeeshen ; 
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| 

Î 

Ja malen oock tot grups/ 
Twee fpalten- fecht- geſpuns/ 
En twiftigh/ die cen Krups 
Sijn voor u trou Bienaren, 
Och / wiltfe (inu hups) 
In eenighepdt bewaren, 

AM woordt” en gewet, 
Ee ea Wil, en wet, 

Castr nr Soet Evangelie) haer sw: 
„6e zi Geeft datter bet Epbe. Ge 15 ord” op ale, - 

36, ag ooghften 1 // CU GIN. 

23 , 16. 6, d op u naent // aenvoepen t° facur. 
@m geeftelijck ber fterchen/ 
gat u lichaem // gefpift (beguaem 

Hue. 12 42, Woꝛdt doo? u mede wercken / 

Ephe,S.ig. Vilt herte / tongh/ en mondt 
2D:t, zoz. Beftueren t’ aller ſtondt / 

Dat (nu worden kont 
Poen nau wel ed 

gee. 23e 28, Oug fupber en geſondt 
sBets4, zi. De waerheydt booren dragen. 

De mueren ban 
yon, fiet an 

U tempel neder ffozt // en worde 
Perballen : Dan 
HU hulpe/ kan 
Weder bouwen op en koet. 

pla, 122.6. 9, Doet hulp en raedt, © Heere ! laet | 
Teruf tem wiet vervallen / 

Efa. 49. 16 Geeft (door u daedt //) dat ſy beſtaet / 
Eſa. 60. 15e In poorten, muer, EU wallen, 

Haer timmering’ omflupt : 
Dtelt goede wachters upt/ 

Eſa. 6. Dig daer latenꝰt gelapt 
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Dan u baſuyne hooren: 
| Wan ghy u waerde Bruydt 
| _Zvyon hebt uptberkoren. 

Doe Wozdt (met ech) 
| en ooghft (gemeen) 

Dooꝛ uwen geef? bewaendt/ 
Gemaepdt/ 

Die mer geween 
| (Hol treurigeen) 
In haen, Was gezaendt. 

8. U zaedt laet fyn / / geſneden zijn/ 
| In ffraff, Zeer, eampel, | 

Siyck het beſchijn / den He pd nen; 
Dijn | 

| achome (inu tempel) 
Den hooghmoedigen trots 

(da woorde uws gebodts 
Dat'et een hooge rots/ 
Of ſtercken borg? gelijche/ 
En ſoo't huys onſes Godts 
Boven de bergen kicke. 

Als in geduer 
Cer laet ſter uer 
Wy / van u / dan geſocht 

Sy mocht⸗ 
En tarwe / puer 
Met ons ter ſchuer 
In RYPhepdt zijn gebrocht. 

t {s niet ſooꝰt hoort. 

Es 

EN on — — —— ö— — —— —— —— — — 

D 
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Eſai. 2. Ze 

Chat Q, 14 k 
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* 
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Wet hondert bijf en tfebentighfte Liedt/ 
Zijnde een Nieu-jaer Liedt, 

Na de wijfe : 
Gedts Kinderen ghy meught wel zijn 

verheught. 

— Seneſ. 3,1. 1. Oen verg Slangh / met liſtig⸗ 
eydt 

Door nijt / bedrzoch /en bleyen / bol lo⸗ 
gen groot 

2WCor. a1. 5. Onfe vooꝛ·Oudren had verleydt / 
P'onnofelhendt getrocken tot ſo 

den ſnoodt: 
Pan ’t Godlijck weſen hun ontbloot | 

| DAP. 2.24. In d'eeuwige doodt /hol angftigh quelel 7: 
ef 3 3. Sevoert in trijchder Hellen; _ (lent: 
1 da —— toorne Gods heel onl” 
á acht 
penn 49 Pad ober ons gebracht) 

oen woud’ God ben herſtellen 
Pat Menſchelijcke geflacht. | 

Gen. 22.16. 2. Godt heeft den Wad ren toege tn . 
fepdt/ | 

prat. vos.9. En Door getrouwe Boden / met ecg lo 
MANE zo 68, vaſt / 

Laten weten fijn wijs beleydt / | 
En heel fchoone beloften hun togat. 

— gepaſt; | 
b Ear? Dat hy wou bzeken t joch en laſt 
SAE Ant Heffe aft) een fpzuptjen ffevlig Je, 

OO ute 2,32. Gen licht omfthijnt ons venligh: t 
Sſal. 5. 6. Ja een hepligh/ vreedſaem Honingh fit 

Auct 1.28. Op den ſtoel van Dabid, sch? 
Best” 
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EE a 

EE 

J 

* 

| 

— 
| 
J 

| 

033 

nu neder h 

Beheerſcht fijn rijck ondepligh: 
Gades beloften zijn dít. 

3. Deeg goedertier beloften fchoon Lute 1.630 
Veeft God getrou gehouden ende Luce 2.7. 

berbult/ 

Om te betalen onfe ſchult: 
Daer om ghy ſult / hem nu ontfangen/ 
fn ’t Nieu· jaer met verlangen / 
En fijn gangen/ volgen ín liefd' en oot⸗ 

moedt: 
In verm geloobe ſoet / 
Ja hem alleen aenhangen / 
t Ts des Daders wille goedt. 

4. Die in ’t Nieu· jaer na bzede ſtaet 
Tot Chafti bꝛedigh rijcke behooren fn ; 
Wie ’t ode twiſtgier leben lact/ / 
Bewijſt hem ſoo te weſen cen lidt 

Maer hoe meughd dus elc and'ren ghy ABL 2, «ej 
Benijden? wy / die Ehzifto roemen / 

Chꝛiſti/ 

Dijn Cheiſt'nen onbolkamen ; 
Wp bebloemen/ met Den naem ban 

Christi Lnecht/ 
„el @ng boofen handen flecht/ 

; 
4 

Booꝛ het Godlijck hoogh gerecht. 
O Dader geeft kracht en berftandt Ephe. 3. 16. 

Poe! feiten Lap verſtommen 

eeft gefanden Lol ban gedult * 

Wil-baerdigh wilt ons maken door u⸗ 
wen geeft/ 

«8 Wat tp na waerd’ onſen Heylandt / 

Jere 33,’ is, 

| | Galat. 4,4, 
Unt ’s Daders fchoat/ons fijnen Soon Foh.6.38. 

EE 

16. 2% 

” 

fiol. 1 12, 

ret. 2,31, 

2 Tim. r.ree 
Coltof, 2,6. 
Aat. 17. 

Mat. s, 9 

Mat 22.12 

Die ghh ong hebt geſchoncken unt hef: Hoa. ;. Lj 

‘ 

_ Ben meeft 
Beminnen dach foo brons weeft 

at 
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A54 ChrIEEHETIJCKE | 

Dat ’t olens bevreeſt / wort overwon: 

nen, 
Dit klare licht der Sonnen/ 

dab. 15.6, MOp en konnen/fonder u genade / daer 
Diet wel toe kommen; matt 
Doo wy 1 liefd” begonne n. 

Shy hellept im ’t nieuwe · Jaer. 

t Ís niet foo ’t hoort, 

ggn — 

Pet hondert ſes· en⸗ tſi eventighſte Tiedt / 

Op de wijſe: 

t Vinnigh ftralen van de Son, 

COd ick te vecht aenſchouwen qa 
De Wereldt in haer luſten / 

So is verandert voor en na 

In veelderley onruſten. 
2. De Menſch hier inde Wereldt rolt 

In ongewis beſturen 
—4 Dp niet begeert in ong' luck ſolt / 
—4 En kan in't goe niet dueren. 

Baru 3.17. 3. Dijn flaben Is om ſchat en ftaet/ 

jRat.19.2c. Doch ſtreckt tat fijn bederven / 

Prat. 49.7. Alſod hu hem hier op verlaet / 

HU En denckt niet cens om ſterven. 
| Dat 16 ‚5 adel Menſch of ghy de Wereldt hadt 

ge Wat foud het u al baten ; 

rte 16, 10, En af gn Die met pracht befat/ 

8 Sep.5-8. En moeft u Hemel laten. | 

l grsieerz. zo, Se Het baet gantfch niet / komt ude | 

Day. 5. 3. doodt | 

| Gens haftigh over loopen / 
Al 
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Al waer u fchat dan noch ſoo groot / 
&hn mooght geen leben koopen. 

6. Daerom fiet eens Wat nader in 
en ſtaet Lan ’t anchel leven/ 
t Welck nau foo haeft heeft fijn begint Bap.s rs U 
Of gact ong weer begeven. | 

7. Wat is het anders als een Wijnt / 
Of lichte water babbef 
Die haeft bergaet ende verdwijnt Jo. 15. 
Met al haer doens getobbel. KNEDEN 

8, Diet het is niet end’ geeft geen 
henl/ 

Mont ghy het el aenfchouwen/ 
Het toout wel fehoan/ end' fechijnt 

wel bep! / 
och ig niet te betrouwen. ait \ | “ 

9. Die dienſt ban Godt / die fehijnt | 
wel ſwaer / | 

j Doop Die de Wereldt minnen: | 
Maer dien Godt liefo' ig ſy hoor: dial, 3e | 

waer / —— —— 
Een wegh om ruſt te binnen. Mat 11.38, 
10. Daerom dient hem / (die ’t ſterben Deu. ro, 205 

leert / 
Dan booſe luſt onwepligh) Coloſ 3.5. 

Diet al be-oaght/end’ al regiert olde : 4 —* 
vege Pe 8 FO Cot fijn belieben henligh. 5, | 

11. Ghy bindt bp hem een ſaligh ſchat —8 * 
Waer op ghy meught betrouwen / | | 
Dat nondt De Wereldt heeft gehadt / | 
En gn fteedts fult behonwen. 

hd 

— 

pe i —— — 

D 3 
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4 zé Chr 

Bet hondert ſeven en tſeventigſte Liedt / 

Zijnde een Scheyd-Liedt; 
Op de wyfe: 

Ick ſtondt op hooge Bergens 

Ofte: 

Och vrienden al te ſaem. 

Le OD: vrienden / al te famen) 
Wo / Die (in deught en cer) 

Pier bp malkand’'ren quamem 
Moeten na ſcheyden weer. d 

2, Laet ons met vreught verblijden 
Weder by een te zijn, 

ef, 4, 17, 2902 al Daer men níet fchepden 
BSal / als op Dit termijn. 

3. Op aerden/of na deſen / 
fn ’t Hemelſch / ons berepdt: 

tm daer by een te weſen / 
Bra. 16.1.. In bzeught en vroolijckhendt. 
Set. 1.6. 4. Adieu die ick beminne 

Met liefde principael/ 
kil An t hert gemoedt/ en finne, 

Adieu in ’t generael, 
5. Adieu hier me ten leftert 

Ick wenſch u goeden nacht. 
Í Meert u altijdt ten beften: | 
| | Kite «2.36, Enꝰs Deeren komt verwacht, 
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Menfchen. Stem: 
Moen teks ter mddernacht. 

1. QWicht Jonge lupden/ Wicht 
fou ydelheydt en roem 

Iſje enckel ſchand / eu ſpot: 
Want mozgen ſterfje licht / 
Daer valtje ſchoone bloem / 
Enal u voornemen fat, 
Denckt op Den Heer/ 
Op Godes wooddt en leer / 
Din Goedtheydt en genaed 
Veijdje Ziel bag? alle ſchaed. 

2. t Is tijdt Dat ellick mach 
Sijn faecken ſtellen ſchoon 
(ls een befte toeverſicht) 
Daer komt een reechen-dagh/ 
Die hozderd’ alle do'on 
Vooꝛ dat ooꝛdeel en gericht; 
Des rechters tem 
Die roepfe al tot hem / 
En bonnift na de Daedt 
Elck te geen goedt/of quaedt. 

3. Ol wat befonder loon / 
© watten grooten ſcheel! 
De gerechtige bekend 
Ontfangen's levens kroon/ 
Dat Hemels erriff-Deel : 
Maer de quade fonder end” 
Bet Helſche oper / 
In hunlen en getier: 
® Jeught u wel befint/ 
Pat j'en ſaligh eynde vindt. 

Ls niet foe 
DD 4 

Her hondert acht en tfebentighfte Tied / 
Waer in vervaet zijn de uytterften des 

34 hoord, | 

diek | 

Anr. 19 Tk 

Sap. 5.8, 
Dac. 12. Je 
226.35 
gl. 103. Ke 

2Coꝛ. 6x. 
Eſai 39. te | 
An 18 25 
Tute 162. 
Joh. 5. 28e! 
KOM, 24e 10e 
1Ceſſ. 4 16. | 

10 TS Sz, 
Mat.⁊ 3 
2Cor2· HOL 
Mat. 259. 
smal, 3.18. 
Sap. Se 16e 

afde 2,43 
Metr. 1.4. 

df | 

anat.25.42, 
Mat.13.42 
a, 7 * 
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iedekens. | 459 
…— Det hondert en tachtentighfte Liedt/ \ 
Pé Angers en Zangerinnen ziet / | 

| Dier hebt ah noch een ſeltfaem Liedt É 
Singht gh ’t ban aft'renen voor, 

Singht ghn t dan kruys wi js, door en biss 
Singht ghuet dan voort al op en neer — 
D Hroat om, ktom· om, heen en weer - 
(Piet dat am perchten ober fpatright, 
Haer altijt per. kk aen perckjen fina’ t> 
Soo merdt dit fleen een groot gefanth/ 
Vier hondert twi nigh vaerſen lanck. | 
int ghyſe niet / komt vey bee mijn) ’ ’ h Sal u betuijfen datſer zijn. 

Stemme: e Al wat men kh. Êr, ce, 
hd 

© sMeních hoe, ovt u mer blijti £ Goet var qhnTegen Borret id zijt che foo op ’cvoch dagelijcht hoort op ntm meo zr gh —* | 
aects vergeckt? ep weckt / ner op en det / aſcldeũ fes. 
J Oe DO Ì 
Br Ue 12. 20 | | | 

zt. jlerr 59. 4. hai. 42. 20 Heteaa Thor 
1% Ed * ⸗ 

Hee dat g'urijt O aenfch hoerghp hp bereft 
Wau boete Dug zudt ghp nochjaltijtdBoues wilifmeordr -dsnr 
vertreckt / fo ſtjf gentckt / en wers \  taenfpracch foo 
| | té mers — 
Syra.s.#, Rom.2 4.5. Jete Tor tEnced, le .d 
Syra. IN 55, Jere. 5. 3. Ze Steilkome te ile 
@chüzap noch Werert u och Sier Hach Ger Beret in rete 
t feiben ſtaegh diet is her albers gaet Mu gefjeel foo Hantt node 4. 
nefuooſt; Gooft, omen nij. ha Goveg vip, 
| | kad, 
jeres.13 AMatt. 3.3.9. Pet, 4, 7, |Motr, Ul, Tie 

\ SVL, Ge1 6. Etat. l. 1” Matr, — 10. ler, 6,R, 

EG ho ſeght tis sens J iste = Tren Oogt die We Waaper Kat , 

Boch · in tangenzchaarrutputftactal wit Waar fiet ne 
noch geen Oogſt ſelf me rrooft/ Dir begenp/ Oogft ts Rijp. ke 

E 

Ì 
HEz.-18 8%. r Teti, 5. 3. | \poc.'4 belioal, zeta F 

F 

Ervce > 3. 6. p612 4, A > Ce tte & 

% kein men et A — — — — r ——— — — _ — Ee asf 6 Ket 

a KE od 

Ei A, Houtem iiseenntnnn 
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5ChriECUErLIJC KE 460 

Pet hondert een en tachtighfte Tiedt / 

| Zijnde een Retrograde-liedt; 

Op elchen regel van voor en van achter 
te fingen; 

Opde wüiſe: 

Vader ons in Hemelrijck 

af VEdenckt dat a Menſch Wat U 
krencht/ 

liet luſten Dijn en Godt ontfiet. 

Meeſt hindert u liefd’ onder geeft. 

2, Weert wijſheyt nu Godt u begeert) 
@uijt zijnde tijdt komt eeuwigh ſpijt: 

* GSeſchil alleen is puer onwil, 

3.t Quaedt bekent sijnde haet en laet 
Kieſt ’t eeuwigh en * tijd’lijch ber lieſt / 

Alleen Dodt dan/ trooſt / beter geen. 

J. „t Slot is Dat pder beefe Godt: 

Lik Dreught/lfefde/ breed’ /geloof en deugt / 
Daer defe zijn/ ’t gemoedt is klaer. 

Weeft op Ä hoede, 
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Wilt God'lgek hoog gebeyin , mijn wijs Bevaderi,yrad 
Geeft In-fpraeck dieꝰt gemoed (doch wel) met Ge 

ſtlick voe'n,, voedt 
Soo werckt mijn waerde Ziel door u weldaden, dad 

Als enckel-woordigh ghy ’t gevraegnt van mjnon 
doens, doet, | 

BR MO. 
Sonnet, 

7* tmidbel-matfah dinck / is mmt· geleſen⸗”¶ lefea, 
Mat ie ook koſt'ljkſt / dat ooft ſnellj aſt henen tjtẽt 

Wat ſegt g elk Chaifte drie DE Chriſtẽ naem belts) | 

Wie ſtaet gh gare vooz (om fullitk-een te weſen ?) weel 
Wat dient He unt te ſtaen in ſwackhent) fonder Waele ref 
Wat moar hwt Gent en't luk (fo hy hem nieten qunts)gu 

War vaekt he Licht en meeſt( ſchoon hu nie nant benijte ja 
Dar ſteetkt en bijt hem felffl/ van alie gua’en in defen. def 

Wat vaer op Dat ik lijt(AlE pemant mijn bedraegðdẽ )drae, 
Hoe vint in ſulkẽ pats Maer leng dit niet ẽ Draegt/vrae 

Pac wandel í% hem beft(alt finisht onderdrutktghe)drucki 

Woe heur it mijn ror God (nu niemant myn beklaeghd 
kl ce hd 

{joe fat itk wozden hier om eeuwigh niet geplacaty, plaes 
Bae word mijn ſtand Giet na{nu ben ik ongelucttige } luck 

t Is niet foo ’t hoord. 
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Î 

4 

ils 12, 2, 

HD. 15. 12, 
mi 

462 DyvOegniël. 

Een nieuw ftichtelijck Wiee 
deken / 

Op de wife: 

Phebusislangh over de Zee. 

af‚19.17. 1e OO M het leven hier na te be-erben) 
m.12.51. Moet men den tijdt hier wel be⸗ 

ſteden / 
cet3, 22. En om in den Heer te ſterben / 

Ont. 14. 8. Macht u boog onnutte reden. 
oz. 15 . 13. Zchaemt u zeden dat niet en betaemt / 
nm, 6, 24, Op dat gn niet werdt geblaemt / 
2. 3. 10e Dencht naer wien ghy zijt gevacmt. 
‚11.26. 2, Debt gijp den naem fonder Die Dacdt, 

Joh.2.4. Wat fal ’t u doch mogen gelden, 
AL Zette As ghy boog den vechter ſtaet? 
fd 1064, U opgen gedachten ſullen u melden, 

Als Het bergelden fal gefchten/ 
oz, 5. 10. Hy heeft oogen Die ’t al door ſien. 
hoz. 4 13. Wilt ín tdts De ſonden blien 
1,18. 25. 3. Want De fonden fchepden u 
52e Eru Godt al ban malkand’ren/ 

Waer moet zijn een Teven nieuw f 

Shn moet af heel Berand’ren/ 
En malkanderen Hebben hief/ 

Ghu moet weſen eenen brief/ 

m. 6. 4, 

„Dee 3e = 

Woar, 5. 16, Die elck leeft tot fijn gerief/ 
4. Dat daer in geſchreven moet zijn 

Dat ſijn beele goede wercken, 

aet u licht ſos lichten fijn/ 
— det, 1. 5. 

il. B. 1 Se 

⸗ 
— in ; 

Mart de eden Konnen METLRON 
Pat, 
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5yvoeshie | 
Dat wp klerchen zijn ban Godt / * ob. 13. 3 

|t Sal ons Dienen boor ’t hooghſte Luce zo. 24 
lot/ | 

Alachtmen ong hier boor fot, 2C03, 12,2r, | 
5. Iſt Dat ghp te onrecht lijdt / Matt. 5.11. 

Neemt u conſcientie onſchuldigh tot Web: 13.18. 
trooſte/ Koh. 16:33 

| Dencht/ het is nu mijnen tijdt | 
Datmen mp achte gelijck de ſnooſte. Dral. 22, Je 

| — geen propooſte tot fchelden Natt. 5-44 
eer 

Verblijdt u om Dies wille feer/ Mart. s, ra 
Dencht / dit leedt mijn meefter en Beer, *°D: 13. zr 
6. Om den fanger niet te berdzieten/ 
Dit ſegh ick / noch ín Get fchenden : 
mn, Jo wat deughts daer uyt genie⸗ 

en | 
Schickt u daer na fonder berbepden/ Tute 13, 22 
Sal u maken een ruſtigh gemoet AetES26, 
It dat ghn na Gods taille doet/ en el 
Shn fult hooren/ komt feer ſoet. nn 

e 

Cen ffichtelijck Liedeken / 
Van de liefde tot Godt. 

Op de whſe: 

Suyver maeght Agniet , &c. 

1 F&fu foet / mijn Gamdegom val⸗ Ehr J aid jn Brundegom bal , », 
Fijn gemoet // mijn hert / mijn Ziel „ 

door brandt: — 
„heh Ben bam uwer minnen kranck: Gant, 2. 5, 

27 Crooſt 

+ 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
CA 



Crooft my / o Heer / en beydt niet
 lange 

fat. ” 2. Dat oper brandt oe — hit 
87 Godts liefde noch) — &. 

2. per brandt (eer // Gods liefde noch 

cer 
— re 7 

— cer y) mild’ ick mjn li⸗ 

chaem teer 
Veel lever bꝛanden in het vuer

 / 

233 Dan vanu ſcheyden maer een uer/ 

he. 8. 35. Dat oper bzandt ſeer / 
rant. 38 .Sods liefde noch veel meer. 

peel lieber Eer 

4 2XTCTreckt na dy //myn Ziel/ * * 

— mindt: * 
ly / / ick ben uw Beupdt /

 

kif abe brut Die my ontbzeecht 

et 3, 5 agu bert in liefden meet ontſteeckt 

Kan 5. Dat oper brandt feer/ / 

Gods lefde noch veel meet. 

| 4. Maeckt mp KU /van Creaturen 

bloot: | 

1 wat ich u// mach dienen totter doodt.
 

wille [ zjn wille 500 
wget, 2, ro, Hus wille laet MIJN WOI: 57 

NE nd.38. Aw’ gract ftozt altidt in mijt. 

Elai44.3. Dat vper brandt en ide 
ant. 8.7 45 liefde noch VEE Bp 

u AE ormatie Uw tille, AC. 

| v. Deer geeft mijn), een liefde alfa groor 

gem. 835. Datuoch pijn// noch henger / We ee 
doodt/ En 

Pech vper / noch ſweert / noch tegens. | 

J rp van uw? liefden ſchepden MOE. | 
Dat! eer J 

Gämt.s. 7. Dat voer bzandt | / Gods 

| 
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| Gobg lieſde oct h * meer. 
Noch vyer / Ec. 

6. Ick peyns / Weer // wel dunfents 
mael om dy (híp.: 

Och! wanneer / fult ghumy maecken Par, rz. £ 
| omt Deer / komt Weer / en beydt niet Apor.22,2e 
meer. 
Tijn hert verlanght na u ſoo ſeer. Dal 42. 2, 

| Mat vyer brandt ſeer / Cant. 8, 7, 
| Gods liefde nach beel meer. 

Komt Weer) Ec, 
7. Geldt en goedt// en oock mijn Da: Debterre rf 

derlandt/ (ſant 
Dleeſch / en bloedt // en al dat is plep⸗ 
Derlaet ich om uw liefde Heer/ Mat.ro 
| Want ick mijn hert tat u gants keer, 

Dat oper brandt feer/ Pſal. 37 25e 
Godts liefde noch beel meer. Cant, 8,7, 

Verlaet fch/ Fc. 
8, Beupdegam fijn //a Pzince evelient/ 

| Sehenchttach mijn// uto’ liefd’ tot cen mom, €. 4. 
preſent | 

’t Geloof en hoop moet ens bergacn/ 1Coz.13.r8 
| Maer liefde Die blijft eeuwigh fraert, 1 Loztz. be 
| @athper beandt ſeer / Cant, 8 7, 
| Gods liefde noch beel meer. 

t Geloof en/ Et, 
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P 4 U 
4 Jk, , 

De enge-poorte en (malle-wegn, 
Matth, 7, vers 14. 

Stemme : 

Altijdt te treuren is geen bact, 

Matt, 14." E poort if eng” Den wegh ig {mal 

be Die ong ten leven leyden fal/ 
Oy heben 

wute 13,23 Dan wepnigh recht betreden, 

hou,8.rz, MOant 't is boort lees alg bitter gal. | 

Vol, 3.5. zen fietter beet 310” wegen ſtaen 

Dao, 14.12, Die leyden na de ruyme baen / 

gn heeren 

Ppharr. Dus ban het woordt des heeren) 

yet kwonnme wegen fu te flac, 

hot. 16. 18. 2, Macrom is befen wegh beracht 

9.20, in dat ong dzuch en lijde wacht 

kop, 16, 20. Pol fmerte/ 

Mat4.9 Maer Pelgrim grijpt een heete) / 

ed 3 Want Jeſus geeft fijn bolge : 1J we, t 

lol, 10,5, 4e AZEN HEL ben armen 7e us dae / 

| jut: 1 32° Mereen Meyn ongeachte ſchaer, 

J Pau Mewſhen/ 

kom 12,61, Dier hier geen hoogheydt wenfchen/ 

Ppb.s.r Deeg volgen fijn boet ftappen naet 

Men rydt Hier mc geleerſt ge— 

* 

ſpooet/ | 

{och met kaleffen Booz DECH BOOM, 

| a ’t ieben 

Wat namgels wordt gegeben | 

Mie wandelt tu De nieuw geboozt. | 

| 6, Ons hent / OND haoft fe LOO? NE | 

| gaen / 

Li easerr Veſpot veracht met KTUPS EREN 
bek 
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Peel flagen dat. 27.298 
en dooznen-kroon gedragen Jtat. 27.29 « 
Noemd' fem beiendt Die hem heeft herz Mat, 26.50, 

raen. | 
7. Geen weaeck en Wild’ hu ín fijn 

noodt / | 
Doen hu fijn bloedt aen’t krups hers Luce 23,34, 

gaodt/ | 
" &en bede 
Hhu tot fijn Dader dede) 
Doop haer Die hem beachten ter doodt / 
8.Op deſen * is Chriſt boor heen Mat.10.25. 
Hier moeten oock fijns lichaems leen, 

| Hem bolgen Luce 14,27, 
Alis Satan berbolgen/ 
| itis den weg hen anders geen. 

9. En hanght u hert aen geldt noch 

t Welck of daedt / h-luft b ‚ elck oberdaedt / en oogh iuſt boet r Fok,2,r 
Wy ſterven/ gese 
j Een ander moettét ef bert 
Die dickwils oock geen deught er 

oet, 
10. Maer wilt ghy gaen ten Icben 

| in / 
En volght niet meer u eygen fin/ 
Sit neder 
Beſint u en keert weder Lute 14.28. 
De kroon en lepdt niet ín ’t begin, Apo, z, re, 

DN — —— 

De 
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ie KS 4 „ dd 

De wiyde-poort en breede- wegh * 
Matth. 7. vers 13. 

Stemme; Ais voorene 

8. D En wegh is breedt / de poogt IS 
| wijdt / d 

| Die eeuwelijck vermaledidt / 

mMat.7.13. Haer kele 
— seen Dtaet op berflinter heef: fg 14 

Mat. 7.25. Die Cijzifto met Den mondt belijdt. 
* >. Op defen weg ſtaet op geproncht 

Gen ſchoone Vzouw Die ſtadigh lonckt 

Haer oogen / 
Hebbender veel bedrogen / 

Diens herte fis Boog liefd ontfonckt. 

>. Gen eenen met haer heus gelact/ 
Den andzen met hact focten praet / 

| on we KE 

9 Belooft ſy vijch te Werden, 
* ——————— een hoogen ſtaet. 

| | 4. an bepuft fp Dus dan weder ſoo/ 
ij Suis meeft al den hoop te ſnoo / 

9 Pol liften | 

| Ë Tim.3.5. pe fp haer / ſomtijdts Cheiſten / 

t Is bals bedzogh en Sathaus boo. 

.En beel iſt om den pronckte doen | 

met alder hande nieuw fatſoen 

Man Kleeren/ 

| Om t’ftinkende vleyz te ceren/ 

| En ſulcke jongen upt te broen. 
| 6. Dan konter fent’s oock al te met 

Ow Cos, 11,14, Gen Engels foet gelupts trompet /
 

ij Ce blafen rade hadi k 

nieuw te raſe be Dan weer op £ Dats 
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Dats al in / al im roeren fet. 
7, Sp kan op pder liedt Der toon) 

Waer Dienaers biet fp oock een kroon / 
’t Sijn plagen * 
Haer vorm fal eeuwigh knagen / Mart.9. 

Gelooft heer niet al ſpreeckt fis ſchoon. E 
8. Haer liften lagen en gewoelt / 1 Petr,s,% 

En heeft nopt penne vecht vertelt | 
Met fchzijben/ 
Dus laet iëk ’ hier by blijven / 
Blijft in Chriſto foo houdt ahp ’t beldt, 

De liefde ſticht. 
— 

— —— 
—— 

Een ſtichtelijck Liedt, toege- 
eygent aen alle nieuwelingen in 

en OE ME Et 

\ Ir rechte liefde foet Bekommmert int gemôedt, 
} Over u, lieve Vrienden, Heb ick dit Liedt gedicht : 
O ! Heer, geeft dat het ſticht, Acen diet wel-diendeng 

STEMME: 

O ! Paris wreet, &c. 

1, 8, Spruntjens teer/ 
| Die ban Bodt zijt verkoren/ 

Ee werden ín-geplant/ 
r{n uwen Weer / 
en wijn· ſtock hooghboren / JZob.tz. 
Bidt altijdt om byſtandt / 

VOp dat Godts handt/ 
Amen mach berfterchen/ 
„Wat ghy oberbloedigh werdt 
eht alle goede wercken. * 

z, ant 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQvuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ACH! 



Mat. je 10 — 

Mat.7.7⸗ 

Johb.i .d. 

oh. 15.2. 

sat, je 

| Detcr.5.5. 

B 
4 Î 

70 
— z, Want all? die geen 

SV VOL aj ps 

Die Godt geen beuchten dragen / 

Die werden uptgeroent ; 
Hierom elch ecn 
Die Godt willet behagen / 

Cer deughden u noch ſpoepdt / 

Oy dat ghy groeydt 
qu den Wyn · ſtock verheben: 
Boo dat hy hier dooz Den HEEE 

Perheerlijcht in u leben. 
2, Want Die in hem 

Goe vruchten komt te dragen 

Verden gerepnight meet * 

(Dus lupdt fijn ſtem) 

Hierom wilt g'hem behagen? 
Houdt aen met bidden feet / 
Op dat den Leer | 
U fpzuprjen wil bedouwen / 

Vat ghu doog fijns geeſtes hulp 

A baft aem hem maaght houwen. 

4. Derienden wenſcht ghy 

t@ntfangen’s Beeren zegert/ 

Daelt altijdt in dootmoedt / 

Op dat ghy blp/ 
Als eenen foeten vegen/ 

Ontfanght ín u gemoedt 

Die ſtroomen ſoet / Vi 

Die Sodts fontepn untfchieten/ 

Waer dooꝛ Dat u fpzupten LEET 

Dijn wafdom maet genieter. 

‚ Komt nimmoermeer 

ufeiven te behagen / 

In deughden / graat noch kleen: 

3D ant Die Den Heer 

Maer wercken voor gaen Dragen, 
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Gelijck den Pharizeen/ 
Schoon ſy gebe’en 

En offer kamen dragen/ 
Soo en konnen fn nochtans 
VDen heere niet behagen. 

6, Maer Die hem kleyn 
In oetmoedt komt berfmade/ 

Belijck den Coll naer de'e / 
Die is meer reyn 
doo? Godt/ en krijght genade/ 
Cot fijner Zielen bae’e; 

 Diefoofinbee 
In ootmoedt unt kan gieten, 

Die ſal daeg' ejckr meer en meer 
Den zegen Godts genieten. 

7. Dergeet aitijdt 
A deugden uptgenomen / 
Op dat ghy niet en ruſt 
3 Door uwen tijdt/ | 

Eer dat ghn zijt gekomen 
Cot boller Zielen-luft : 
Want die ſjn ruſt 
eemt in begonnen deuahden/ 
Die berkrijght den prijs noch niet 

Dans Wemels holte beeughden. 
„8, Maer Die getrouw’ 
s Blijft op Des Herven wegen, 
Dolſtandigh tat den end’, 
onder berftoutu’/ 

| Die ontfangbt bollen zegen / 
Die woedt Lan Godt gekent; 
Schoon hy ellende 
en mdt-langh bier moet lijden/ 

Nochtans fal hp met den Weer 
In eeuwigheydt berblijden, AA : 

3 

„ 
4 

W.G. 
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473 Byvoeghiel. 

Vande Chriftelycke 

ZEE-VAE SK 7, 
STEMME: 

Hoort toe Matrofen al te 

__ faem;&c. 

1, die om baren hebben luſt / 

Aba teeuwigh baders-lan
dt/ 

Moeten ter zee zijn OP geruſt / 

En ſteecken af van kant / 

Bant die na haer verſtandt 

fen bzeemde kuſten blijven/ 

En ſpeelen óp Die ſtrandt / 

| En fulten niet beklijven. 
2. Wet —* 7 il ongemach

/ 

Dit alles wet DET)! 

T Aas: niet altijdt even blac
h/ 

get zeplen voor Die windt 
/ 

Dug al eer ghyt begint / / 

| Denckt hoe Die hooge golven, 

— —— | xt malkan À 

—— ig niet mem) — chijn/ 

J eldere Starre lucht / 

men pool oft middel-lijn/ 

Hoedt menighmae! geſu
cht 

Het touw en zepl gerucht 
/ | 

Den Stuer · man kan beletten/ 

Soo dat hy ſtaet beducht 
/ 

| En weet nauw koers te ſetten. we 

J 4 Die op het ſtuck bedrzev
en is 

| En fijn pag-kaert befiet/ 
/ 

goe hem de koers gelegen ie 
n 

J 

ce | 
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5y voeeniel. rb | 
Aenmerckt hp met berdriet / 7 
t Tandt kent hy naeuwe lijcks niet 
oor ’t woeden der zee-baren/ 
Dit ongebal gefchiet/ 
Aen * * zee wil baren. 

5e Het ſchip moet drijven los en ben 
En hebben diepe * peen benk 
@f anders raecht het op een zy/ 
Met beeucken heef doo? wondt, 
In der rebieren monde, | 

‚ijn beel klippen of fanden/ 
Soo dat het ſchip terftondt 

Perückel lent om ſtranden. 
8. Soo't ſchin verdwaelt ig en ontfentk 

Noch in Die runme plas/ 
t Moet na de polis af gepaenlt 
En na een goedt compas/ 
@at nopt verdorben was/ 
Maer ſtadigh treecht na ’t noorden 
Soo kom ’t net op fijn pas/ 

AWant krachten gaen boo, woorden. 

J — Tr can 

roe d 

8 Die wel foetelijck fpeelen des Werels 

TE en TT 

7. Soo ghp ergens berbarfchen wil 
sten D'een of D° ander — yen wil/ 

Cen moet niet lange blijven ſtil/ 
Maer gaen weder fijn gangh/ 

Ao liet De Syrenen ſangh/ 

Doch nader handt feer weangh/ 
Haer bitter beuchten teelen., * 
Kuſt niet boor dat ghn hebt ín’ odogh | 7 landt —— ware vut, 

hoort ghn ſpreecken dingen hoo 
Dan die daer fijn bewuſt/ rn 
En heb'ter in geen luft, 
s @fanders ſalt u rouwen/ 

De 
nv 
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47 A Dy VOR 

De Dederlandtfe kuſt / 8 

En fulc ghy met aenſchouwen. | 

„Maribdis ſlorpet in jpeg / 

En golftſe wederom UPE, | 

et dickwils dat ſchip en goedt / 

Waer valt tot eenen bunt / 

iaer wat Dit al bedupdt / 
A Liſſes hingh aen boomen 

Met handen / tot DIE — — 

veder tee quam troomen. | 

— ſtroomen dzuben heen en weer 

{n's Wereldts woeſt geraes 

hehe dat komt en neemt fijn keer 

uit wordt men licht het aes / 

Man iffet al eplaes/ | 

Waer tae ben ick gebooren / 

Maer wilt ghy 30 peen werd 

| fet op haer bekooren. ER be 

— fehipken Dit ís hier Den Jens ke Dervet 

Die 's Wereldt zee bevaert / | 

Chꝛiſtus het Sonne licht na wens
 

De Dterren finder aerdt / 

Schriftuer ig Die pag-haert/ — 

Den Paol’t onfienlijck weſen / 

Compas ’t gemoedt bewaert 
t Perftandt Stuerman m deſen. Ee. 
‚2. De frormen Wliegen Hoogh en laegh 

t Is druck en tegen ſpoet 

De kippen alg een onder laegh
 / | 

sijn ſtricken voort gemoedt 
| 

Yaer als het ſtil en foet/ 

Door windia woedt gedreven / 

Danderft hem t geeſtes bloedt / 

Nat landt ban ’t eeuwigh leben, 

rel 
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Len Chriftens fchat, beſtaen- 
de in ’t geneegen voor rijckdom. 

tenue ; 

Hoe ongelijchen lof, 

Be \ \ J Aer gaert ghn ergens ſchat / 
| Welckg overbloct bevat / 
| Of kan toevoegen; 
Den redelijcken Menſch 

wl Meer luft of herten wenſch/ t Cil 
Dan t wel genoegen. 

vd Bploopt de tijden dooꝛ/ 
En leef’ De fchgiftens. _ 
(Maer blij’ op redens fpooz) 
En Dep —* 
Soo ſal hp haeſt erbare ie 
Poe arm de rijckrſte Waren | Probs. 37 

Vervult van {chat/ 
Doch daer meed’ niet te-bzedert / 

‚4 {@ooz vernoegens ontberen 
En noch beel meer begeren) 
} Meel miffend’ t'padt 
| Wan Menſchelijcke reden. 

2. Als t'blinde Hepdendortk, 
Heeft ingeſien waerom/ 

“el oog ſchat begeren/ 
„58 Weel nuttelijcker was | 

\ Daer ban/als quets baer glas/ 
Sich afte keren : | 
3 oe beel meer fullen dan/ 
Die Ehziftum kennen/ 
Ende Godt bertrouwen/van 
Dat quaedt haer ere / 

| aer teu brente # Pant gact foo fw 4 2 Det 

nn nn en B— 

EK 

— — tad 

ad 
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Mat, 19,24 Den rijcken / als een Reemel 
Dooꝛ naelden oogh / 
Poe ſullen dan berhaopen 
Of haer in beelden niogen / 
Die on ophoaud luck pagen/ 
Na t'aerdtſch ent hoogh / 
t Heyl Godes te beloospen. 

z. Wel doet De Cheriſten dan / 
ich bep te houden ban 
Alſulcke faecken/ | 

_ Vaer dooꝛ/om fchat of geldt} 
ijn hert ſouw zijn Betftelt 
Godt te genaecken | 
Genegen t Hemels goedt 
Peel meer teachten/ 
Als naer den overloedt. 
Pan 't aerdfchen te trachten! 
Met twijffeloos hertrouwen 
Hen Godt/ opwien te bouwen / 
Pet wel verndeght | 
Gemoedt nopt fafonthzetken/ 
Hoch luft /nockjtoil/uf reden/ 

° elfs oock in tegenheben/ 
J Of hoe ’t Godt voeght 

Dan wel daer af te ſpeccken. 
4. Als Godt/bepd rick en gordt 

Heeft en geeft oberblaedt/ is 
Meer dan noodtfaect Alijck/ 
Den Menſch/of jock Wel dien” 

| Mem lieven en ontfien/ 
| O ! hoe vermaecklijck/ 

| Sal ho fici wenden tot 
Cim.s. 17. Den noodt der armen / 
8. Om ban fijn rt Hel genot 

Sich haer ontfermen 

Hek 13.5.. 

al 

So” Ed 
f: 
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Als na Dit leben tijdlijck 

ej Es 

| Boo mild’ en medelijdlijch/ 

Hy gaerne ſouw 
Dan Godt in hoaghfte beeughden 
Op fijns weldoens bolherden/ 
Dol opgezegent werden/ 
Als dienſt Kuecht trouw / 

Met t'rijcken loan der deughden. 

| Aende In- woonders van de RY P, over het 

werlies vanhaer tiydtlijek goedt , door de 

groûtte brandt ) Anno 1654 tufichen den 

Gen.7 January, waer door ontrent 500. 

Huyfen en wele goederen verbranden, Ene 

de wederom 1,6 5 7. den 10 November, 

ontrent 50. Huyfen tat affthe verbanat 

mer den. 

Stemme: 
Hoe woelt de Mens. 

Of. | 

Wan den. 1 oo. Pfalm, 

bre Do die bier tijdtlijch ſchade lijdt / 
Gedenckt dat Godt tot aller: 

tijdt / | 
\ Soecht ’talderbefte boog u Ziel / 
' Wat bact ’t of ghu u goedt al hiel 

>, Waer door u Ziele ſchade lijdt/ 

Beletſel van u meeſt peoftijt/ / 
Soo ghy gebzacht wert door het goedt 

Tot overdaedt/ en dogh Auſt voedt. 

Het Welch Den meeſten tijdt geſchiedt 
GSeluckigh zijn fp Die hier miet / 

Made aerdtſche tee jagen/ 
pk 

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
ACH! 



47e Byvoeghfel, 
Die en fullen danniet klagen. 

1. Bie dacr foecken geeſtelijt goedt 
Maer de Ziele doog wert geboedt / 
Als zijt tjdtlijck hier berliefen/ 
Want het Demelg ſy berkiefen. 

s, Heeft maer altijdt na Godes wet / 
Die defe mate u baas fet/ 
Pat ghp bau het tijdelijck goedt/ 
Miet meor alg rroodzuft nemen moet. 

6.Datmen nu eens recht onderfocht? /⸗ 
Wat Batmert al ontberen mocht / 
Als daer ís ſilver ende goudt 
Oock pronkern bau ſteen en houdt, 

7. Spaer linnen/koftelgche kleen / 
én veel ander onnadigheen’/ 

Jat.5. 3. Dit de mot en roeſt bederven / 

| Ende doen ong eeuwigh florben. 
8, Oeh! kon den Menſch het ware 

goedt / 
En jaeghde na die ober broedt / 
Daer ſe altemacl na trachten/ 
Pie het aerbt{che goedt bevrachten, 

J e, Wat ruſt fou dan in haer gemoedt/ 
| Geboren wozdent en hoe ſoet / 

ouden Ban De Menſchen leven / 
En haer arme naften geben. 

10. Dan het gerie Dat haer overſchoot 
Daer ſchade was dan niét foo groot / 

| Al quammer waters noot of brandt / 

| Haer goedt if ’t Hemel⸗ bader-landt. 
| 11. Dit houden fp in meerder waert / 

Als al de goed’ren bart Der aerdt / 
Dies zijn fe altijdt wel betnoecht / 
In al geen dat haer God toe voecht. 

FINE GS | 
R Es 
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Defer Liedekens. 

A. 
Derechts is des Menſchen doen, Fol * 

A Aen u mijn goe bekende. 3 
Wille volcken die hier leben. 7% 
Alleen u keer// tat cer. 84 

Almachtigh Godt en Heer / u nem. zor 
Aenmerchkt met vlijt wel Godes woordt. 14 
Aeunſiet Oods wonder wercken al. 252 
Aeuſiet doch op dit pas, „7108 
| %enheozt o Menſchen t’famen. 184 
Alle vleeſch ig hop. J— 198 
Aenhooꝛt een liedt te ſamen al 203 
Al wat men hier in deſe Wereldt ſiet. 356 

wid Wengefien de natuere. 366 
Al ſtaen Wit uu als bloemen. 205 
s AS de Dupiter nachte. —419 
Als Godt fijn Soon berkoren, 438 
Al die om haren hebben luſt. 47% 

B, 
Bereydt ù nu tot allen tijden. RE 
| Broeders en Sufters t'ſamen. 102 
Berepdt u tot der feeſt. —348 
| Wekeert wal geljcke. ds bri 
Bexeydt u hus terftondt. … 297 
a5eminde Kinders verſtaet dít wel. 298 
Beuydegom en Bzuydt ter. ceren, 432 

C. 
gar Comt is des geeſtes Een | | Eens 
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Eoftelijch zijn de boeten ſchoon. 
€hziftus gena berheben. 
Eomt o mijn vriendin bemint. 174 
Comt nu alle in't gemeyne. 104 

D. 
Die Wereldt minnacrs vlucht. 1e 
Den tijdt is hier dat men fal ſchenden moes 

ten. 17 
Dit liedt toil ick u ſchencken gaen. vh | 
Die Pemelen Lertellen Gades cet. Kij 
Daer fract gefehzeben openbacr. 122 
en ſchoonen aengenamen tidt. 167 
Die hier wil ſtaende blijven. 262 
Des rde loff wil ich met lupder kees 

en. 271 
De liefde fpoet/ / altijdt en doet. 31 
De weetſucht met paer felbenkruahd. 3et 
Den Opper-peins ins Demelg facl, 416 
Den Dader heeft fijn lieben Doon. 418 
Poen onfe Door-baderen in Wooz-tijdt. 430 
Poen d'oude Slangh met liſtigheydt. 452 
De pooꝛt is eng” Den wegh ís ſmal. 466 
De wegh is bzeedt / de poogtis wijdt, 468 

E. 
Cen ſchen liedt om te ſingen. 148 
Een is alleen / / mijn liefſte upytberkortn. 155 
Een liedt Geh ich begrepen nt. 273 
Cen groote vreught / / geneught. 279 
Entanuel Dié is unt setogen. 287 
Esonigh! beforger Lan de kerck. 316 
Een luffigh luſt-hof bal welluſt. 342 
Een pegtijck moet/ o Peere ! goet. 
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E Ke 
F. 

Fris en geſondt ward be Weer. «t 

Soeoe veuch geeft ald de ——— ſchoon. :9 
Geluck en bzede / wenſch ick u fiet. 64 
Genade ende brede / / wenſch ick u / Ec. or 

nn À Ghy jonge jeught gepzefen. 93 
3 hr edele jonge jenght. 113 
4 Ghy jonge jeughden alteſaem. 160 
Ghy jonge jeught wilt mercken aert, 176 
VGroot is De liefde ent hooghſte gebodt. 1 * 
ï Shy al Die u nu hebt begeben. 
Genade ende bzede fmott u altijt gefchien.: * 
Geregroet te gaer, 245 
„shy Memelijckers met namen. 300 
„8 Oobd'lijck beeldt / / geeſts tempel / Et. 337 
WGeſwinde bode bande min. 341 
seen dingh foo aengenamigh. 285 

| : Ghy liebe jeught wilt doch op Dit termijn. * 
Sebencnt dato Menſch! wat u krenckt. 460 
Ghn Die hier tjdljck ſchade lijt / 477 

NHeer! hoe langh wilt chp myverlaten. 63 
Hooꝛt tor aen alle 3jden. 133 
„toe gaet het nu ten tijden, 153 

„eet fchepdenis na bp. 307 
ABemels-Beer Diet alles boud’, 397 
dier Dwacl ick alg een blind’ by nacht, 45% 

ne ch willer nut fingen een nieuwe gedicht. 7 
sE Sch wenftheu Godts genade en beed’. 35 
8 u’t —— Jaer / wilt nu vierigh vinmaie 

en 

x4 Jeugh 
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“Ymagineert en denckt. 

K. 
Kon treurig weſen. 

L. 

Wiefd’ Godt den deer, 

ZAief De tot geldt, 
Ì ë M 

„od J 

voor een groet. 
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Jenghdigh hert/nu doch werdt. 

Feught u wil ich aenfpeeechken. 

Jenghde verkoren / / laet ons met blt, 

af vet hooren nu ghy jonge lieder. 

Kaf en danck ſy u lieve Heer. 

ZTaet rupfchen/ en laet waexen DEN wint. 

Jieve neemt Dach cot alier ſtondt. 

Mijn 's herten wenſchen is altijdt, 

yn uptberkoren broeder / ick wenſchu 

Mijn leben en mju HDL. 

46 
s6 KW 

Si 
10% 

In bzolijckhept//lact ons famenGblijdt, 123 0- 

Sn doods getwelt lagh ich | 

In De wet was geboden fiet. 
Bange jeught wilt nu allegaer. 

In Danck wy dit ontfangen. 
AIck roep tot u / Schepper mijn, 
FJonckheydt den tijdt Is hier. 

Eich roep u/o Bemeliche Dader acht. 
Jephthah een firijdtbaer helt vermaert. 

Ick moet een liedt tat uwer eeren. 
Ick heb upt goeder minnen. 
Ick ben Den Wijnefkoch ſoet. 
efù foct//mijn Bzundegom baljant/ 

feeve gehonden,13e 
168 

Ts: ' 



| Ë 
r — 

Mun geklach hoort en neemt wel whaer. 44 
ih en hoch eon eer licht om om dzagen. 7 z 

„4 Mijn joch fg foet (eer fijne. 194 

ed FBRmne u Brundegom toe Wendt. i22 

la, Fet neerftighepdt ter Bzuploft komt. 226 
11 Mijn briendt draeght u ootmoedigh fil. 318 

1 FR ijn lieffte lief bol eeren. 314 

Meu reden ſtrijdt unt Godes woordt. 357 
Mun geeft onruſtigh Ie. 399 
Sf AMet touw’ jaer u qua zeden laet. «23 

N. 

ik Beemtwaer ſubijt / / alle met blijt. Sí 
“i Pau begeer Macghdeken fiet. 30 3 
vi Ru laet ong allegaer dauckbaer sitt, 393 

O. 

O jonge Jeught //wilt ú bperigh opmaken. 2 

lieve Godt ende Bemelfche Haber, 99 

% @ Beer! u naem / / en faem / / beguaem. 13 
O Soddelitke thoren. 13 
3 © Siel hoe langh falt Dueren, 3% 
GOonbedwongen psv ande 45. 

5 © gijn edele Jonge Jeught. $3 
> © Feught wilt ghy te ſamen. 79 

A} bie iſt Die ick daer. 97 
d @m nu vel te doop beingert. 96 

jonge Jeught ſeer dom van ſin⸗ 109 
Ziele mijn foecht uwen ruſt. 6 

10 
00 
© 116 

O Menſchen aenhoozt De CT 

® 
O 

9 
ren. 

Menſch neemt waer nhostetijdk, 143 
Wemel ende aerde u berheught i5 Jd | 

| © chep⸗ 
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KEG I E K, 
O Stheypper fier. 2594 
@ Ziel ontwaeckt//unuogmaeckt. 276 
Och Deere ghy ſtaet altijt in mjnen / c. 285 

O wonder Godt/ Coningh en machtichh 
| eer: 308,4: 

O eenigh boedfel-ban mijn Jeught. a2j | 
@ Menſch ick wil u upt Gods mondt. 346 
O Goddelijcke beelden. | 340 
O Godt verloſt ons doorukracht. 358 
@ Schepper des Hemels / Die 'tal/ Ec. 359 
@ Wereldt boog en Kranch, 273 
@ Syon waerde Dzauiwe, 390 }\ 
@ \pilde woeſte mufiche Jeughde. AIO 
Och brienden al te famen, 456! 
© Menſch hae zijt ghy fooop ’t aerdtſch 

bergecht. 450 
Om het leben hier na te be· erben. A62 {7 
© Speuptjes teer, 469 

Pepnft op beeughdiah berblpen. 219 
Ijs en danck t'famen//u u vrienden zy.· 235 

2 
Quaedt geſelſehas de Jeught verlepdt, 257} 

HE 

Hecht doot liefde Puwaerts gedzchen, sir 
Fern Maeghdelyck pylaer 293 | 

—— — 
Saligh ſoo is de Menſthe. 24 
eer hoet is’ Menſtchen leben, 200 

| tact 
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« e* 

aich / Laue 
— — 

VDalt mijn een pijn 
Dn 

— — 

Kd 

— 

Weeſt nu verblijd / in deſen laetſten tijdt. 
Weeſt Godts na volgers nu ter tijdt, 
me 

— 

Wilt u berepden, 
Wat treurt ghn o mijn Ziel. 

… al 

n 
— 

Tteedt nu doch na de ſchooue Stadt, 
Treedt nu op Cheiſti paden. | 
C reedt opden wegh des eeren 
t Is hupden den dagh der falighendt, 

Dan cenighepdt en ruft der Sielen mede. 
Deienden dewijl topnu. 

| Derblijdtu im denheer. 
| Derleemdefeen? en krom, 

Waer mede fat een Menſche jonck Lan 

Dat is den loop in ’t aerdtfche baen, 
Wilt gn totten leben ín gacn. 
Wyons met u berblijden fecr, 
Wy dancken dy Godt Dader hoogh gez 

rieffelijck te bloeyen 
eer hooge ís tepeijſen. 3 

ht / noch thoed’ge// kooren, « 
Siet des Werc ldt ffagt eens aen, 

iet hoe ſchoon / hoe lieflijck hoe foet, 
Soo ick te recht aenſchouwen ga, 
2 wicht fange lunden tmicht., 

tact nt 

Wat kan bergaren/ kan oock weer ſchey⸗ 413 
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. b An | 

ci Bicht Atheiſten. 330 
Waer op wilt chy u beroemen PRE 

K Wy danchen ute ſamen. Ard 

| Vaer gaert ghp ergens ſchat. 45 

El Boere Re % 

ĳ | PALCKMAER, 

t | ————— — — —— 

ERI Sedruckt by Jacob Yfbrandifz. Boe cka 

gE _Drwéker inde Lange-fraet, inde gee 
kroonde Druck-parse 
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